
cursus omschrijving
Duits 1ste jaar Aan de hand van het cursusboek ‘Begegnungen’ en eigen materiaal maken we kennis 

met de taal van onze oosterburen, een van de meest gebruikte talen in Europa. Na het 
1ste jaar zijn we vertrouwd met zijn systeem van naamvallen, kunnen we al heel wat 
vertellen in die taal en ons behoorlijk behelpen wanneer we in de Duitstalige landen op 
bezoek gaan.. Een minimum van 15 leerlingen is vereist

Duits 2de jaar Er wordt verder geborduurd op de verworven kennis in het eerste jaar. Ook nu 
gebruiken we de cursusboeken ‘Begegnungen’ en eigen materiaal. De 
woordenschat en specifieke uitdrukkingen worden flink uitgebreid, het 
naamvallensysteem, de vervoeging van werkwoorden, het gebruik van 
voornaamwoorden, … worden verfijnd. De cursisten kunnen al aardig 
converseren. Een minimum van 10 cursisten is vereist

Engels 1ste jaar  In Fairway New 1 helpen dagdagelijkse gesprekken en situaties ons om basis-Engels te 
begrijpen en te gebruiken. Door oefeningen leren we de voornaamste tijden en het 
gebruik van de typisch Engelse negatieve en vragende zin en 'progressive tense'.  Het 
handboek kunt u aankopen tijdens de eerste twee cursusdagen.  Een minimum van 15 
leerlingen is vereist.

Engels 2de jaar  Fairway New 2 zet de gesprekstrend verder. We gaan dieper in op het gebruik van de 
verschillende vervoegingen en hulpwerkwoorden.  Het handboek kunt u aankopen tijdens 
de eerste twee cursusdagen.   Een minimum van 10 leerlingen is vereist.

Engels 3de jaar In Fairway New 3 krijgen we naast de klassieke gesprekjes ook heuse Engelse teksten 
over uiteenlopende onderwerpen.  Spraakkunst en oefeningen splitsen zich toe op het 
correct gebruik van werkwoorden en tijden.  Het handboek kunt u aankopen tijdens de 
eerste twee cursusdagen.  Een minimum van 10 leerlingen is vereist.

Engels 4de jaar We besteden speciale aandacht aan het uitbreiden van woordenschat via lees- 
en discussiemomenten terwijl je de Engelse grammatica diepgaand leert te 
beheersen. Na Engels 4 beschik je over de nodige vaardigheden om door te 
stromen naar de conversatielessen

Engels conversatie 1 Of hoe theorie wordt omgezet in praktijk! Enkele oefeningen leren ons het typisch 
Engelse taaleigen beter kennen, maar de nadruk ligt vanzelfsprekend op de eigenlijke 
conversatie.    Een minimum van 10 leerlingen is vereist.

Engels conversatie 2 Of hoe theorie wordt omgezet in praktijk! Enkele oefeningen leren ons het typisch 
Engelse taaleigen beter kennen, maar de nadruk ligt vanzelfsprekend op de eigenlijke 
conversatie.    Een minimum van 10 leerlingen is vereist.

Frans 1ste jaar Via ons leerboek Van Daele taalcursus Frans maken we kennis met de beginselen van de 
Franse taal. Er is geen enkele voorkennis vereist.  Basisgrammatica, eenvoudige teksten 
en visuele situaties leggen nog meer dan vroeger de nadruk op gesprekvaardigheid.  Het 
handboek kunt u aankopen tijdens de eerste twee cursusdagen.  Een minimum van 15 
leerlingen is vereist.



Frans 2de jaar Van Daele  taalcursus Frans dringt door in de geheimen van de spraakkunst.  De steeds 
gevarieerde teksten worden een graad moeilijker.  De sterk aangegroeide woordenschat 
helpt reeds bij een beginnende conversatie.  Het handboek kunt u aankopen tijdens de 
eerste twee cursusdagen.  Een minimum van 10 leerlingen is vereist.

Frans 3de jaar  In Van Daele taalcursus Frans besteden we niet allen aandacht aan de verdere uitbouw 
van spraakkunst en woordenschat, maar ligt het accent ook op een correcte zinsbouw 
door middel van oefeningen, teksten en vraag/antwoord-techniek.  Het handboek kunt u 
aankopen tijdens de eerste twee cursusdagen.  Een minimum van 10 leerlingen is 
vereist.

Frans conversatie Of hoe theorie wordt omgezet in praktijk! Enkele oefeningen leren ons het typisch 
Franse taaleigen beter kennen, maar de nadruk ligt vanzelfsprekend op de eigenlijke 
conversatie.    Een minimum van 10 leerlingen is vereist.

Italiaans 1ste jaar We maken kennis met de taal van Dante.  Ons inferno omvat de basisgrammatica, maar 
wordt opgevrolijkt door praktisch gerichte woordenschat en eenvoudige, nuttige 
gesprekjes.  Het handboek, nuovo expresso deel 1, kunt u aankopen tijdens de eerste 
twee cursusdagen.  Een minimum van 15 leerlingen is vereist.

Italiaans 2de jaar De verworven kennis van het eerste jaar wordt verder in detail uitgewerkt, aangevuld 
met praktische alledaagse woordenschat, en met nieuwe grammaticale elementen. 
Luisteren en spreken blijven belangrijk  Het handboek, kunt u aankopen tijdens de eerste 
twee cursusdagen:  Een minimum van 10 leerlingen is vereist.

Italiaans 3de jaar Kennis van het eerste en het tweede jaar komen hier samen en er wordt gestreefd naar 
een meer natuurlijke taalbeheersing. De nadruk ligt nu reeds meer op spreken en 
begrijpen.  Het handboek kunt u aankopen tijdens de eerste twee cursusdagen:  Een 
minimum van 10 leerlingen is vereist. 

Italiaans 4de jaar In deze cursus kan je je verworven kennis verder ontwikkelen. Spreekvaardigheid en 
grammatica worden verder uitgebreid.  De nadruk ligt nu reeds meer op spreken en 
begrijpen.  Het handboek kunt u aankopen tijdens de eerste twee cursusdagen:  Een 
minimum van 10 leerlingen is vereist. 

Italiaans conversatie Kennis van het eerste, tweede en het derde jaar komen hier samen. Er wordt gestreefd 
naar een meer natuurlijke taalbeheersing.  De nadruk ligt op spreken en begrijpen  maar  
ook  de verworven grammaticale kennis wordt verder uitgebreid  van een elementair tot 
een meer gevorderd niveau. Het handboek, nuovo espresso deel 3, kunt u aankopen 
tijdens de eerste twee cursusdagen:  Een minimum van 10 leerlingen is vereist. 

Spaans 1ste jaar Met het handboek ‘Español 2000 - nivel elemental‘ zetten we onze eerste stappen in de 
taal van Cervantes. De eerste veertien hoofdstukken leren ons de basisgrammatica 
kennen met o.m de 'beruchte' ser o estar. Leeslessen, oefeningen en spraakkunst met 
één doel: op het einde van eerste jaar kunt u eenvoudige gesprekjes in het Spaans 
voeren.   Het handboek kunt u aankopen tijdens de eerste twee cursusdagen;  Een 
minimum van 15 leerlingen is vereist.

Spaans 2de jaar We gaan verder met ‘nivel elemental’: 4 verleden tijden en de futuro vormen de 
hoofdbrok. De gesprekjes worden spraakkundig wat ingewikkelder.    Het handboek kunt 
u aankopen tijdens de eerste twee cursusdagen.  Een minimum van 10 leerlingen is 
vereist.



Spaans 3de jaar Subjuntivo, gerundio, lijdende vorm, voorwaardelijke wijze, bepaalde voegwoorden en 
typische Spaanse zinsbouw: "Caminos".    Het handboek kunt u aankopen tijdens de 
eerste twee cursusdagen.  Een minimum van 10 leerlingen is vereist.

Spaans 4de jaar We gaan verder met het tweede deel van het handboek 'Caminos 2', We leren de 
'subjuntivo' en de aangeleerde stof van de voorbije jaren komt aan bod. Conversatie is 
een belangrijk deel van de les.Het handboek kunt u aankopen tijdens de eerste les. Een 
minimum van 10 leerlingen is vereist.

Spaans conversatie  Oefeningen met specifiek taalgebruik en uitdrukkingen lopen uit op echte discussies 
naar aanleiding van gelezen teksten of actualiteit.   Een minimum van 10 leerlingen is 
vereist.

Spaans conversatie 
gevorderden

 Oefeningen met specifiek taalgebruik en uitdrukkingen lopen uit op echte discussies 
naar aanleiding van gelezen teksten of actualiteit.   Een minimum van 10 leerlingen is 
vereist.

Nederlands voor 
anderstaligen1ste jaar 

alfabet; tellen en rekenen; dagelijkse woordenschat; benoemen van prenten; vertellen rondom 
afbeeldingen; lezen van teksten met enkelvoudige zinnen; navertelllen; enkelvoudige 
zinsstructuur; woordsoorten: lidwoord,substantief, adjectief; enkelvoud/meervoud.

Nederlands voor 
anderstaligen 2de jaar 

de enkelvoudige zinsstructuur: onderwerp,persoonsvorm,andere zinsdelen,inversie; het 
zelfstandig werkwoord/de hulpwerkwoorden; de tijden; de werkwoord vormen; de 
woordenschat bij actuele teksten; gebruik van woordenboek. stamtijden. korte teksten schrijven 
en voorbrengen.

Nederlands voor 
anderstaligen 3de jaar 

de samengestelde zin: nevenschikking;onderschikking (HZ/BZ) de tijden, de wijzen; onregelmatige 
werkwoorden; het bijwoord. brieven schrijven; samenvatten van teksten; spreekbeurten houden.


