Votre référence pour le français

KINDER- EN TIENERCURSUSSEN
Januari / Juli 2018
Wie we zijn

Onze cursussen voor kinderen en tieners

L'école de français biedt Franse
taalcursussen voor kinderen, tieners
en volwassenen in Nederland.

Aan niet-Franstalige kinderen en tieners bieden we de
mogelijkheid een nieuwe taal te leren of hun
schoolprestaties te verbeteren.

We hebben een breed aanbod voor
kinderen die graag Frans willen leren
of die opgroeien in een Franstalige
omgeving.
Cursussen worden gegeven door
docenten met Frans als moedertaal.

Voor Franstalige/tweetalige kinderen maken we Frans
een levende en levendige taal, werken we aan de
woordenschat en de structuur van de taal. Ook
besteden we aandacht aan de cultuur van de
Franstalige wereld. Met oudere kinderen werken we
ook aan de Franse geschreven cultuur.

Deze schooljaar bieden wij:
- Standaard cursussen
- Privélessen
- Workshops over Franse taal en
cultuur

We werken met kleine groepen van 4 tot 8 personen.
In plaats van een traditionele klassikale aanpak
gebruiken we een multidisciplinaire benadering die
de nadruk legt op interactie in het Frans. Stuur ons
een e-mail naar info@lecoledefrancais.nl of bel ons
op +31 20 303 34 38 voor meer informative.

Onze school
Keizersgracht 316
1016 EZ Amsterdam
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2018 cursussen
Franstalige kinderen
Voor kinderen die opgroeien met
het Frans als moedertaal of Frans
onderwijs hebben gevolgd

SPRING

50 minuten / 24 weken
Vrijdag, 10:00 – 10:50 uur

12/01/18 - 13/07/18

€ 320

3 – 4 jaar, Frans spreken

Zaterdag, 10:30 – 11:20 uur

13/01/18 - 14/07/18

€ 320

5 – 6 jaar, Frans spreken

Zaterdag, 11:30 – 12:20 uur

13/01/18 - 14/07/18

€ 320

7 – 8 jaar, Frans spreken

Woensdag, 15:30 – 16:20 uur

10/01/18 - 11/07/18

€ 320

Dinsdag, 16:30 – 17:30 uur

09/01/18 - 11/07/18

€ 320

Donderdag, 16:30 – 17:30 uur

11/01/18 – 19/07/18

€ 320

3 – 5 jaar, Eerste kennismaking met
theater

Woensdag, 15:30 – 16:20 uur

10/01/18 - 11/07/18

€ 320

6 – 11 jaar, Eerste kennismaking met
theater

Woensdag, 14:30 – 15:20 uur

10/01/18 - 11/07/18

€ 320

Zaterdag, 9:30 – 10:20 uur

13/01/18 - 14/07/18

€ 320

0 – 2 jaar, Eerste kennismaking

9 – 11 jaar, Frans spreken
9 – 11 jaar, Frans spreken

8 – 11 jaar, Durf!

Level 1
Level 2
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2018 cursussen
Francofile kinderen

SPRING

Voor kinderen die Frans willen
ontdekken, leren en perfectioneren
0 – 2 jaar, Eerste kennismaking

50 minuten / 24 weken

Vrijdag, 10:00 – 10:50 uur

12/01/18 - 13/07/18

Zaterdag, 9:30 – 10:20 uur

13/01/18 - 14/07/18

Woensdag, 16:30– 17:20 uur

10/01/18 – 11/07/18

6 – 8 jaar, Frans spreken

Zaterdag, 10:30 – 11:20 uur

13/01/18 - 14/07/18

€ 320

9 – 11 jaar, Frans spreken

Zaterdag, 11:30 – 12:20 uur

13/01/18 - 14/07/18

€ 320

8 – 11 jaar, Durf!

Zaterdag, 9:30 – 10:20 uur

13/01/18 - 14/07/18

€ 320

3 – 5 jaar, Frans spreken

€ 320

€ 320
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2018 cursussen
Tieners
Frans als tweede taal
Deze les is bedoeld voor tieners die Frans hebben op de middelbare school. De vier taalvaardigheden (spreken, lezen,
schrijven, luisteren) worden versterkt door een native docent die bevoegd is les te geven aan adolescenten. De kleine
groepjes zorgen ervoor dat de leerlingen zich kunnen verbeteren in het Frans door hun zelfvertrouwen te vergroten,
zowel in spreek- als schrijfvaardigheid.

SPRING

Maandag, 16:45 – 17:45 uur

08/01/18 - 18/06/18

€ 275

Frans als moedertaal
Deze les is bedoeld voor Francofone tieners die niet of niet meer onderwijs volgen in het Frans. Op actieve wijze
worden de grote thema’s van de Franse taal en cultuur aangesneden, zoals reisliteratuur, de autobiografie, het
bovennatuurlijke, en aan de hand van deze gevarieerde onderwerpen verrijken de leerlingen hun woordenschat en
ontwikkelen ze hun schrijfvaardigheden. De les wordt gegeven door een native docent die bevoegd het Frans te
onderwijzen aan adolescenten (CAPES).
Dinsdag, 16:45 – 17:45 uur

09/01/18 – 05/06/18

€ 275

Kennismaking met theater
Deze eerste kennismaking met theater biedt tieners de ruimte zichzelf te ontplooien, maar ook om anderen te leren
kennen en begrijpen. Door in groepjes te werken wordt het accent gelegd op het belang van uitwisseling. Ook wordt
aandacht gegeven aan de verschillende gebieden van de stem (dictie, ademhaling), van het lichaam, het
geheugen en aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen. De tieners leren eveneens personages te creëren en
samenhangende verhalen te produceren. Het schooljaar eindigt met een voorstelling.
Woensdag, 16:30 – 17:30 uur

09/01/18 - 10/07/18

€ 320
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Info & contact:

SPRING
•

Voor de cursussen die duren tot halverwege juli is inschrijving ook mogelijk voor het trimester, (tot de week
3-7 april), voor €170

•

Prijzen zijn inclusief lesmateriaal

•

Elke cursus heeft zijn eigen webpagina waar de samenvattingen en aanvullend materiaal.

•

Per groep kunnen maximaal 8 personen zich inschrijven, wacht daarom niet te lang met inschrijven!

•

Een cursus opent wanneer 4 personen zich hebben ingeschreven

•

Geen cursussen op de volgende data: van 23/12/2017 t/n 07/01/2018, van 25/02/2018 t/m 04/03/2018, op
2/04/2018, op 27/04/2018, van 29/04/2018 t/m 06/05/2018, op 10/05/2018, op 21/05/2018.

•

Wil je je inschrijven? Stuur dan een mail naar info@lecoledefrancais.nl of bel +31 020 303 34 38

•

We hebben dit seizoen ook veel leuke workshops op de planning staan. Kijk voor meer info op onze site!
www.lecoledefrancais.nl/events/
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