
 
 

Groepslessen 
 

Iedereen die nog geen kennis van de Spaanse taal heeft start in de groep 1 
voor beginners. Heb je al enige of gedegen kennis van de taal, neem dan even 
contact op voor advies. 

* De cursus gaat door bij minimaal 4 personen. Andere dagen en tijden bij 
voldoende belangstelling in overleg * 

 
 

Vakantie cursus (€190 euro inclusief boek) 

 voor cursisten zonder enig kennis van de Spaanse taal 

 Leer snel Spaans voor je op vakantie gaat! 

 Kleine groepjes van maximaal 8 personen 

 9 (weken) lessen van 1.5 uur. Zelfstudie gemiddeld 2 à 3 uur per week 

 Gebruikte methode: OpStap Spaans. Dit boek ligt voor je klaar bij de 1e les 

 Kun je een week niet, dan word het huiswerk opgestuurd 

 Lestijden: bij voldoende belangstelling in overleg 

 Tijdens de reguliere schoolvakanties is er geen les 

 Na overleg kun je eventueel in termijnen betalen 

 
 

Beginners cursus (€220 euro exclusief lesboeken) 
 

Voor cursisten zonder enig kennis of weinig kennis van de Spaanse taal 
 

 Kleine groepjes van maximaal 8 personen. 

 12 (weken) lessen van 1.5 uur. Wordt ongeveer 1/3 van het boek 
behandeld. Zelfstudie gemiddeld 2 à 3 uur per week 

 Europees Referentiekader: naar A1 

 Gebruikte methode: "Con Gusto 1" Tekstboek en Werkboek met MP3 

 De boeken kunnen eventueel centraal worden besteld en liggen dan klaar 

bij de 1e
 les 

 Kun je een week niet, dan word het huiswerk opgestuurd 

 Lestijden: (zie schema online, bevestiging na inschrijving) 

 Tijdens de reguliere schoolvakanties is er geen les 

 Na overleg kun je eventueel in termijnen betalen 

 

 

Instromen bij reeds 
gestarte cursus 

Lessen 
  

Groepslessen 8 Van 1,5 uur = 12 lesuren € 160.00 

Groepslessen 4 Van 1,5 uur = 6 lesuren € 80.00 

Groepsles Per les Van 1,5 uur € 20.00 

http://www.horizontes.nl/niveaus.html


 

Groepslessen 
 

Iedereen die nog geen kennis van de Spaanse taal heeft start in de groep 1 voor 
beginners. Heb je al enige of gedegen kennis van de taal, neem dan even 
contact op voor advies. 

* De cursus gaat door bij minimaal 4 personen. Andere dagen en tijden bij 
voldoende belangstelling in overleg * 

 

Halfgevorderden cursus (€220 euro exclusief lesboeken) 
 

Voor cursisten met sommige kennis van de Spaanse taal op niveau A1 van de 
Europees Referentiekader. Je beheerst al de thema’s van presente (tegenwoordige 
tijd) futuro próximo (nabij toekomende tijd), perfecto (voltooid deelwoord), indefinido 
(verleden tijd) 

 Kleine groepjes van maximaal 8 personen (minimaal 4) 

 12 (weken) lessen van 1.5 uur. Zelfstudie gemiddeld 2 à 3 uur per week 

 Europees Referentiekader: naar A2 

 Gebruikte methode: "Con Gusto 2". Tekstboek en Werkboek met MP3 

 De boeken kunnen eventueel centraal worden besteld en liggen dan klaar bij 

de 1e
 les 

 Kun je een week niet, dan word het huiswerk opgestuurd 

 Tijdens de reguliere schoolvakanties is er geen les 

 Na overleg kun je eventueel in termijnen betalen 

 
 

(Ver)Gevorderden cursus (€220 euro exclusief lesboeken) 
Voor cursisten met kennis van de Spaanse taal op niveau A2 van de Europees 
Referentiekader. Je beheerst al de thema’s van presente, futuro próximo, perfecto, 
indefinido, Imperfecto, Imperativo, futuro, condicional. Niveau B1 
 (vergevorderden naar B2) 

 Kleine groepjes van maximaal 8 personen (minimaal 4) 

 12 (weken) lessen van 1.5 uur. Zelfstudie gemiddeld 2 à 3 uur per week 

 Gebruikte methode: Gevorderden "Con Gusto 3". Tekst-werkboek met CD 

Vergevorderden  “NEEM 4” of “Nuevo Prisma 4”Tekstboek en Werkboek met CD 

 De boeken kunnen eventueel centraal worden besteld en liggen dan klaar bij 

de 1e
 les 

 Kun je een week niet, dan word het huiswerk opgestuurd 

 Tijdens de reguliere schoolvakanties is er geen les 

 Na overleg kun je eventueel in termijnen betalen 
 

 
Instromen bij reeds 

gestarte cursus 
Lessen 

  

Groepslessen 8 Van 1,5 uur = 12 lesuren € 160.00 

Groepslessen 4 Van 1,5 uur = 6 lesuren € 80.00 

Groepsles Per les Van 1,5 uur € 20.00 

 

http://www.horizontes.nl/niveaus.html

