CURSUSINFORMATIE
NIEUWGRIEKS 1 LISSE
Inhoud van deze cursus:
In deze cursus zal de nadruk komen te liggen op het leren van de basisgrammatica en
conversatie. Ook zal er worden geoefend in luistervaardigheid en spreekvaardigheid.
Dàt is Grieks voor mij!
Westerdreef 117
2161 GR Lisse
KvK 27336580
BTW NL 1839.95.272.B01
Rabobank Lisse 3365.58.279
IBAN nummer NL 84 RABO
0336 5582 79
BIC RABONL2U
Telefoon: (0252) 413043
Mobiel: 06 52 300 740
E-mail:
petramensomtzigt@gmail.com
Website:
www.datisgrieksvoormij.nl

Voor wie is de cursus bedoeld:
Wilt u met succes en plezier deze cursus kunnen volgen dan heeft u aan enthousiasme genoeg. Er hoeft geen speciale voorkennis/opleiding te zijn.
Doel van de cursus:
Het doel van deze cursus is om de cursist na het eerste cursusjaar vertrouwd te laten
zijn met het alfabet, enige basisgrammatica en het maken van eenvoudige zinnetjes.
Boek:
Dàt is Grieks voor mij! Deel 1 uitgeverij Totemboek—Amstelveen
ISBN 978-90-77557-150 prijs Euro 34,90. Dit boek is in de boekhandel te bestellen
of eventueel voor of tijdens de cursus bij de docente aan te schaffen.
Duur van de cursus:
De duur van de cursus is 25 weken van1 uur en een kwartier (1,25 uur)
Studielast:
Naast het lescontact is het zinvol om 1 tot 1,5 uur per week aan de studie te wijden
en aan het maken van huiswerk. Het beste resultaat wordt meestal behaald indien
men een paar keer per week een korte(re) tijd studeert dan 1 keer lange(re) tijd.
Cursusprijs:
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen Euro 165,00 incl. koffie/thee
Aantal deelnemers:
Het minimum aantal deelnemers is 5 personen en het maximum is 12 personen
Aanvang:
De cursus start woensdag 30 spetember 2015 19.15—20.30 uur
Locatie:
De cursus wordt gegeven aan de Westerdreef 117 te 2161 GR Lisse
Docente:
Drs. Petra Mens-Omtzigt
Diploma/certificaat:
Aan het eind van de cursus ontvangt de cursist geen diploma of certificaat

