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CONVERSATIELESSEN VOOR GEVORDERDEN sept 2014 
 

 

 Voor hen die te weinig Nederlands praten, doordat zij op hun werk alleen Engels spreken. 

 Voor iedereen die met Nederlanders liever Nederlands spreekt dan Engels.  

 Voor mensen die zich al redelijk uitdrukken in het Nederlands én hun Nederlands verder willen 

verbeteren. 

 Voor allen die meer zelfvertrouwen in en plezier met Nederlands spreken willen krijgen. 

 Voor hen die Nederlands op B1-niveau redelijk beheersen. 

Vooraf 
Uit evaluaties van voorgaande cursussen bleek dat cursisten vooral behoefte hebben aan: 

1. correctie op uitspraak; 

2. correctie op zinsconstructies (inversie en plaats van de werkwoorden in de bijzin); 

3. werken in kleine groepen van maximaal 4 personen. 

Tijdens deze cursus zal gewerkt worden aan het uitbreiden van de woordenschat (vocabulaire) en 

geoefend worden met uitspraak en zinsvorming. Ook zal er gewerkt worden aan het juist gebruik van 

voorzetsels. 

Wanneer  
Woensdag van 20.00 – 22.00 uur. 

15 lessen, vanaf 3 september tot en met 17 december 2014. 

Vakantie: in overleg. 

 

Waar 
Eric Kropstraat 114, Rotterdam. 

 

Praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten.  

Tijdens de conversatielessen zul je zeer veel praten: over onderwerpen die je zelf kiest en met 

opdrachten van de docent. Daarnaast oefen je dagelijkse gespreksonderwerpen.  

Grammatica 
Als het belangrijk is voor de spreekvaardigheid, zal er grammatica worden behandeld. Je ontvangt 

informatie over bruikbare websites en boeken.  

Lesmateriaal 
Dutch for dummies* 

Materiaal Taalnaartaal  
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 Veel variatie 

Op veel manieren stimuleer ik je om te praten. Met Total Physical Response, met afbeeldingen, 

uitdagingen van andere deelnemers, naar de televisie kijken, een weekboekje bijhouden, plus 

thema’s uit Dutch for dummies. Dit alles helpt je om je helemaal in de Nederlandse taal onder te 

dompelen. 

Groepsgrootte  
Groepsgrootte: 4. 

Extra 
Iedereen krijgt 45 minuten apart één privéles om uitspraak te oefenen. 

Kosten 
Vijftien lessen:  565,00 euro, inclusief lesmaterialen. 

Inschrijven en betalen 
Schrijf in via taalnaartaal.nl of direct via dit formulier. 
 

Maak 565,00 euro over op bankrekeningnummer 3380071, t.n.v. R.E. Nijhof te Rotterdam, o.v.v. 

conversatie wo. sept 2014. 

 

* pas kopen na bevestiging door Taalnaartaal. 

 

 

http://tekst.taalnaartaal.nl/conversatieles-nederlandsnt2/
https://docs.google.com/forms/d/1jBFuBoRgwtNHS1pu6jQH7f0_3UJyaTc628BLLyJyCHY/viewform

