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Algemene Informatie Schooljaar 2018-2019  
 

 Infodag  op zondag 02 september 2018 om 12:30 

uur.  

 De cursussen, trainingen en lessen starten in de 

week van 3 september 2018. 

 De lessen worden aangeboden op onze locatie in 
Delfshaven/Rotterdam (graag zie de roosters):  

  
                Locatie Rotterdam West  
                Catharina Beersmanstraat 78, 3025 EJ R’dam  
              

 Alle cursussen, trainingen en lessen duren in 
totaal negen maanden.  

 Tijdens schoolvakanties vinden er geen lessen 
plaats. 
 

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2018 – 2019 

Soort vakantie Vakantieperiode 

Herfstvakantie 20 okt t/m 28 okt 2018 

Kerstvakantie 22 dec 2018 t/m 6 jan 2019  

Voorjaarsvakantie 23 feb t/m 3 maart 2019 

Meivakantie 22 apr t/m 5 mei 2019 

Zomervakantie 20 juli t/m 1 sep 2019 

 
 De kosten van de eerste maand + 

studiemateriaal moeten volledig voldaan worden 

bij inschrijving. Schrijft u snel in want VOL=VOL.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Cursuskosten Basis Onderwijs  
 
Training Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 (Citotoets 
training): 

 Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 
les. 

 De kosten voor de training eindtoets 
basisonderwijs (citotoets) bedragen € 65 per 
maand, en zijn exclusief studiemateriaal en 
studieplan. 

 Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
 

 Entreetoets training Groep 7: 
 Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 

les.  
 De kosten voor de entreetoets training 

bedragen € 65 per maand, en zijn exclusief 
studiemateriaal en studieplan. 

 Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 

 
Taal & Rekenen Groep 3 t/m 6: 

 Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 
les.  

 De kosten voor de cursus taal & rekenen  
bedragen € 40 per maand, en zijn exclusief 
studiemateriaal en studieplan. 

 Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
 

Taalachterstand Aanpakken Groep 2 t/m 3: 
 Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 

les.  
 De kosten voor de cursus taalachterstand 

aanpakken bedragen € 40 per maand, en zijn 
exclusief studiemateriaal en studieplan. 

 Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 

 
 
 

 
 
 
 
English 4 Kids (alle niveaus) & Turks voor Kinderen (alle 
niveaus):   

 Deze leerlingen hebben in totaal 1,5 uur per 
week les.  

 De kosten voor de cursus English 4 Kids & Turks 4 
Kids bedragen € 40 per maand, en zijn exclusief 
studiemateriaal en studieplan. 

 Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
 

Cursus Microsoft Office (kinderen & volwassenen): 
 

 Deze leerlingen/cursisten hebben in totaal 1,5 
uur per week les.  

 De kosten voor de  Cursus Microsoft Office 
bedragen € 40 per maand, en zijn exclusief 
studiemateriaal en studieplan. 

 Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
 

Gratis Huiswerkbegeleiding  
 

 Deze leerlingen hebben in totaal 1,5 uur per 
week gratis huiswerkbegeleiding (Elke zondag 
tussen 15:00 uur t/m 16:30 uur).  

 Inschrijving is verplicht.  
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