Spelend Frans Leren
met

Taal Plus

Een enthousiaste vereniging met een warm
kinderen, jongeren en de Franse taal!

voor

Lessenreeks 2022-2023
Elke week één uurtje

Op zaterdag of op woensdag

In Brasschaat of Mortsel

Wat?

Onze aanpak

Een heel leerrijke, maar vooral bijzonder leuke
lessenreeks om het Frans spelenderwijs onder de
knie te krijgen!

Elk groepje heeft een vaste lesgever, met een warm
hart voor kinderen, jongeren en de Franse taal. De
lesgevers krijgen een specifieke Taal Plus opleiding.

Voor wie?
Alle kinderen/jongeren van 5 jaar (1ste leerjaar) tot 16
jaar (4de jaar secundair onderwijs) zijn van harte
welkom.
Taal Plus richt 6 niveaus in: van absolute beginner tot
gevorderde leerling van het secundair onderwijs.
Maximum 10 deelnemers per groepje!

Groepen
Mini-Plus

1ste jaartje Frans (start van nul)
Zonder lees- of schrijfspelletjes
Leerlingen 1ste en 2de leerjaar

1Plus

1ste jaartje Frans (start van nul)
Zelfde thema’s als Mini-Plus met
uitbreiding
Leerlingen 3de of 4de leerjaar

2Plus

Vervolg op Mini-Plus of 1Plus
Leerlingen 2de, 3de, 4de leerjaar

3Plus

Vervolg op 2Plus
OF instap leerlingen 5de leerjaar

4Plus

Vervolg op 3Plus
OF instap leerlingen 6de leerjaar

En Plus

Vervolg op 4Plus
OF instap leerlingen secundair
onderwijs

Geen schoolse bedoening, maar speelse lessen in
een ontspannen sfeer die kinderen aanzet tot het
actief gebruiken van het Frans!
De lesjes worden afgewisseld met creatieve
activiteiten en spelletjes, zowel binnen als buiten.
Elke deelnemer krijgt een eigen werkbundel,
uitgebreid didactisch materiaal en drie evaluaties,
vermomd als schattenjachten.
Taal Plus zorgt voor de algemene coördinatie en
ondersteuning van de lesgevers. Zo kunnen de
lesgevers zich volop concentreren op hun groepje.

Vanaf 2Plus gebruiken we tijdens onze
lessenreeks ander cursusmateriaal dan
tijdens de zomerstages. Zo kan je zowel
tijdens het schooljaar als tijdens de zomer voor eenzelfde
niveau inschrijven, nieuwe dingen bijleren en toch bij
leeftijdsgenoten blijven!

Locatie en uren: zie volgende bladzijde

Meer weten? www.taalplus.be

03 353 19 66

info@taalplus.be

Waar en wanneer?
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Waar?
Brasschaat: Ons Middelheem, Bredabaan 423 of via
straatje tussen Miksebaan 3 en 5 (naast d’Oude
Pastorie)
Mortsel: ’t Parkske, Edegemsestraat 26

Inschrijvingsformulier invullen

➔ Via de website: www.taalplus.be
➔ Of een inschrijvingsformulier aanvragen via
info@taalplus.be of 03 353 19 66
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Uurrooster
Brasschaat

Mortsel

Zaterdag 10u
Woensdag 16u

Zaterdag 9u
Woensdag 16u

1Plus

Zaterdag 9u
Woensdag 15u

Zaterdag 11u
Woensdag 15u

2Plus

Zaterdag 11u
Woensdag 14u

Zaterdag 10u
Woensdag 14u

3Plus

Zaterdag 10u
Woensdag 16u

Zaterdag 11u
Woensdag 16u

4Plus

Zaterdag 9u
Woensdag 15u

Zaterdag 9u
Woensdag 15u

En Plus

Zaterdag 11u
Woensdag 14u

Zaterdag 10u
Woensdag 14u

Mini-Plus

Hoe inschrijven?

Betalen na bevestiging van de
inschrijving

➔ Per overschrijving:
Rekeningnummer: BE75 7360 2587 8351
Vermelding: naam kind + locatie + groepje
➔ Bedrag:
•
•

Eerste deelnemer van een gezin:
20 lessen = € 205
Vanaf de tweede deelnemer van eenzelfde
gezin: € 10 korting: 20 lessen = € 195

Voor een kind jonger dan 14 jaar krijg je een
fiscaal attest van €4,5 per les. Per reeks is
dat €90. Het fiscaal attest mag je ingeven in
de belastingen.
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De inschrijving is definitief na
bevestiging en betaling

Als het voorgestelde uur niet past, kunt u
een hoger of lager niveau kiezen! Onze
aanpak en kleine groepjes laten toe om te
differentiëren tot op het gewenste niveau van uw
dochter/zoon.

Data
Zaterdag: start 1 oktober – 8/10, 15/10, 22/10, 19/11,
26/11, 3/12, 10/12, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 4/3,
11/3, 18/3, 25/3, 22/4, 6/5, 13/5
Woensdag: Start 5 oktober – 12/10, 19/10, 26/10,
9/11, 16/11, 23/11, 30/11 (enkel Brasschaat), 7/12,
11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 19/4,
26/4, 3/5 (enkel Mortsel)

Niet tijdens schoolvakanties!!!

Tevreden ouders: leerrijke lesjes
✓ gemotiveerde leerkrachten
✓ professionele begeleiding
✓ ruime lokalen
✓ doordacht uitgewerkte cursussen
✓ communicatieve verwerking
✓ aandacht voor “leren leren”
✓ ...

Tevreden leerlingen: leuke lesjes
✓ fijne omgeving
✓ kleine groepjes (max. 10 deelnemers!)
✓ speelse lessen
✓ originele aanpak
✓ uitgebreid didactisch materiaal
✓ evaluaties in spelvorm
✓ creatieve opdrachten
✓ ...

