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Turks voor kinderen (alle groepen)  

 
Wil je Turks leren of je kennis van het Turks opfrissen? Bijvoorbeeld omdat je Turkse 
achtergrond hebt of op vakantie gaat naar Turkije? Dan is deze cursus Turks dé cursus voor 
jou. Educaplus Academie biedt groepscursussen voor kinderen (vanaf 5 jaar) in het Turks.  
 
Kenmerkend van Educaplus Academie is de klassikale wijze van les geven. De docent staat 
voor de klas, hij legt uit en doet voor. Het draait om u en de docent en om u en uw 
medecursisten. Ontspanning door inspanning, leren voor je plezier.  
 
 

 
 
 
 
Niveau & Bewijs van deelname  
De taalcursussen worden aangeboden op A1 en A2 niveaus. Aan het eind van de cursus 
ontvangt uw kind een bewijs van deelname indien hij/zij minimaal 75% van de lessen 
aanwezig is geweest. 
 
 
Opzet & Tijden (Locatie R’dam West)  
Deze cursus begint in de week van 29 augustus 2022 en duurt in totaal tien maanden. De 
cursus begint om 10:00 uur of 11:40 uur (A1-niveau en A2-niveau) en duurt 80 minuten. De 
lessen vinden plaats op elke zondag. De eerstvolgende cursus begint op zondag 4 
september 2022. Inschrijven is altijd mogelijk. De leerlingen kunnen/mogen ook elke zondag 
tussen 14:30 en 15:30 uur huiswerkbegeleiding volgen. Deze begeleiding wordt gratis 
aangeboden.   
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Kosten 
De kosten voor de cursus Turks voor kinderen bedragen € 50,- per maand, en zijn 
exclusief studiemateriaal en studieplan. Het studiemateriaal kost € 50,- per jaar. De kosten 
van de eerste maand + studiemateriaal moeten volledig voldaan worden bij inschrijving. .  
 
Waarom Educaplus Academie?   
Naast de aanzienlijk lage prijs biedt Educaplus Academie nog meer voordelen; 

✓ Kleine klassen 
Bij de examentraining zit een leerling met maximaal tien leerlingen in de klas.  

✓ Persoonlijke begeleiding  
De leerlingen krijgen individuele aandacht tijdens en na de training.  

✓ Effectieve uitleg  
Bij de klassikale uitleg leer je de belangrijke examenstof.  

✓ Gratis proefles  
De proeflessen zijn vrijblijvend en kosteloos.  

✓ Ervaren docenten 
De training wordt gegeven door ervaren docenten die werkzaam zijn in het onderwijs 
waardoor zij de examenstof goed kennen. Met deze kennis en inzicht helpen zij de 
leerlingen aan een hoge score.  

✓ Gratis huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen  
✓ Inschrijven is altijd mogelijk. 

 
Locatie  
Educaplus Academie is gevestigd in Delfshaven/Rotterdam.  
Adres : Catharina Beersmanstraat 78, 3025 EJ Rotterdam   
  
Contact & Inschrijving  
Voor alle vragen over deze cursus  is het mogelijk om contact op te nemen met de 
locatiedirecteur dhr. S. Yildirim (06-14593054 of info@educaplus.nl).  Het is mogelijk om op 
twee manieren in te schrijven voor deze cursus; 
 

✓ U kunt op elk gewenst moment digitaal inschrijven. 
✓ U kunt afspraak maken met dhr. Yildirim bij ons op kantoor voor een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek.  
  
 
Overige Informatie  
Educaplus Academie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 62653172. Onze IBAN rekeningnummer is NL49 INGB 0009 1331 43. 
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