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UITNODIGING 

zaterdag 21 juni bij Boekhandel Plukker 

Chinese School Noord Holland 
opent voor jong & oud de deur naar de Chinese taal & cultuur, 

middels een eigen beproefde 

lesmethode 

 

Gratis proeflessen: maak kennis met onze unieke methode & Chineasy. 

Toegang is gratis & reserveren is niet nodig. 

 

10.30 - 11.00 uur  Taalles Mandarijn voor volwassenen 

15.00 - 15.30 uur korte kennismaking met de Chinese taal, cultuur, onze docent en  

   onze eigen, unieke lesmethode. Aan het einde van de les kent  

   iedereen tenminste 8 aantal karakters. Direct na de les is er   

   mogelijkheid om informatie in te winnen over de lessen.  

 

11.15 - 11.45 uur Taalles Mandarijn voor gezinnen, ouder en kind  

15.45 - 16.15 uur korte kennismaking met de Chinese taal, cultuur, onze docent en  

   onze eigen, unieke lesmethode. Aan het einde van de les kent  

   iedereen tenminste 8 aantal karakters. Direct na de les is er   

   mogelijkheid om informatie in te winnen over de lessen. 

 

Tijdens de proeflessen bij Boekhandel Plukker zullen we zowel onze eigen methode 

demonstreren alsmede de methode van Chineasy. Beide methode zijn goed met elkaar te 

combineren. Chineasy behandelt vooral de karakters en hun betekenis en laat zien hoe je 

vanuit een 8 karakters/woorden toegang krijgt tot een heel scala van karakters/woorden. 

Waardoor de taal ineens heel easy blijkt. 

http://www.chineseschool-nh.nl/
http://www.boekhandelplukker.nl/
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CHINESE TAAL voor bedrijfsleven, volwassenen & gezinnen.  

De Chinese School Noord Holland heeft als doelstelling om de deur te openen 
naar de Chinese taal en cultuur. Daarvoor hebben we een eigen methode 
ontwikkelt. Onze jarenlange ervaring met het opleiden van studenten, vanuit 
diverse doelgroepen, heeft geleid tot deze nieuwe effectieve  methode. 

Met onze methode weten we de deur te openen naar de taal en de 
cultuur.  Door het bouwwerk van de Chinese taal uit elkaar te halen in 
losse blokken wordt de taal  overzichtelijker gemaakt en wordt er een 
goede basis gelegd.  

Onze methode heeft daarnaast nog een aantal voordelen:  

- legt een goede basis om de Chinese taal goed te kunnen leren; 

- geschikt voor individueel onderwijs in groepsverband; 

- zeer geschikt voor het bedrijfsleven (compact + taal en cultuur aangepast). 

 

De taallessen voor volwassenen zijn onderverdeeld in 4 blokken van 10 
lessen van 1,5 uur. De kosten zijn 150 euro p.p. per blok.  

Per blok komen alle onderdelen aan bod, maar wordt de nadruk op een 
specifiek onderdeel van de taal gelegd:  

blok 1 inleiding in de Chinese taal (pinyin, karakters, conversatie);  

blok 2 Zinsconstructies & grammatica;  

blok 3 Karakters;  

blok 4 Conversatie.  

 

http://www.chineseschool-nh.nl/
http://www.boekhandelplukker.nl/

