
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Cursussen Spaans 2019-2020                 ¡Cursos de español!
  
Ook dit schooljaar zullen op het Vlier weer cursussen Spaans worden 
aangeboden. Deze zullen, net als het afgelopen jaar, worden gegeven 
door mevrouw drs. A.C. Delmaar, 1e graads docente Spaans. De lessen 
starten in november 2019 na de toetsweek en eindigen eind mei 2020. 
Dit onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. 
 
Leerlingen die meedoen, volgen wekelijks een les Spaans tijdens één van 
de K-uren, zoals hieronder aangegeven: 
-cursus beginners - HAVO  – donderdag 4e uur 
-cursus beginners  - VWO – donderdag 5e uur 
-cursus gevorderden – VWO  – donderdag 6e uur  
 
Omdat het om een extra, vrijwillig vak gaat, wordt er niet te veel 
huiswerk opgegeven en er wordt geprobeerd het Spaans op een 
ontspannen wijze aan te leren. Na afloop van het schooljaar krijgen de 
leerlingen een certificaat van deelname. Verder worden de laatste 
lessen van de cursus gebruikt voor het afnemen van toetsen betr. 
verschillende taalvaardigheden op het Europese taalniveau A2 
(beginners) dan wel B1 (gevorderden), om daar een certificaat van te 
kunnen behalen. De minimale groepsgrootte ligt rond de 8 leerlingen, 
maximaal zijn dit een 24 leerlingen. 
 
De kosten van de cursus zijn voor rekening van de ouders en bedragen 
totaal  € 110 voor 18  lesuren. Voor lesmateriaal moet op ongeveer € 35 
gerekend worden. Degenen die al eerder Spaans volgden op het Vlier 
hoeven geen boek meer aan te schaffen. Voor de nieuwe leerlingen 
wordt geprobeerd boeken te laten overnemen van leerlingen Spaans van 
vorig jaar. 
Leerlingen kunnen vanaf nu worden ingeschreven via een mail aan de 
docente, a.delmaar@ettyhillesumlyceum.nl, graag met vermelding van 
klas en leerlingnummer, inschrijven kan tot begin november. Hierna 
volgt een bevestiging van inschrijving, alsmede een factuur, na betaling 
hiervan is de inschrijving definitief. Tevens ontvangt u ook de informatie 
over het aan te schaffen lesmateriaal en de exacte lesweken.  
 
Wie weet is er ook dit jaar op het Vlier een groot aantal leerlingen die 
deze mooi wereldtaal gaan leren! 
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