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Kindje (6) in Stordal: 

‘Ik vind het heel leuk in Noorwegen,
maar waarom spreken ze niet 
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ZoNoors biedt verschillende cursussen in 

Lochem aan voor iedereen die praktisch 

Noors wil leren. Zowel privéles als les in 

groepjes van twee tot maximaal zes personen 

is mogelijk. De cursussen zijn praktisch van 

aard, maar aan het leren van de grammatica

regels ontkomen we natuurlijk niet.

Bij de start stellen we samen vast wat er 

nodig is, hoeveel tijd er is voor zelfstudie 

en wat de wensen van een ieder persoonlijk 

zijn. Op deze manier worden er groepen 

samengesteld met ongeveer hetzelfde 

niveau en dezelfde mogelijkheden. 

De docente, Mieke Onis, is 

in het bezit van een volledi-

ge onderwijsbevoegdheid. 

Zij heeft een aantal jaren in 

Noorwegen gewoond en gaat 

al vanaf 1977 regelmatig op vakantie naar dit 

prachtige land. Het voelt dan ook als haar 

‘tweede vaderland’.

De cursisten ontwikkelen kennis van de 

(basis-)grammatica, bouwen de woorden-

schat op en breiden deze langzamerhand 

uit. Daarnaast trainen zij het lezen, luisteren, 

schrijven, spreken, voeren van gesprekken 

en de uitspraak. Ook maken zij kennis met de 

Noorse cultuur, geschiedenis en gewoontes 

aan de hand van lezen van verhalen, de krant, 

het bekijken van Noorse filmpjes en persoon-

lijke ervaringen. 

Noors leren op afstand
Woon je niet in de buurt van Lochem?  

Lesgeven op afstand via Messenger of 

WhatsApp is een prima mogelijkheid om 

de Noorse taal te leren. 

Voor meer informatie kijk op www.zonoors.nl,

op de Facebookpagina van ZoNoors of bel 

0573 280 008 / 06 38 78 30 63 voor een  

kennismakingsgesprek. Maak vrijblijvend 

een afspraak. 

Lesmaterialen
De cursisten schaffen zelf, in overleg met 

de docente, de lesboeken aan. Er wordt 

gewerkt met diverse lesmethoden en 

materialen. 

Zelfstudie: naast de lessen van anderhalf 

uur vragen de cursussen gemiddeld zo’n 

2 tot 3 uur zelfstudie per week.

Onze tarieven
Onze tarieven zijn voor zowel de groeps- 

als privélessen exclusief lesboeken, maar 

inclusief lesmaterialen en koffie/thee. 

Praktisch Noors leren bij ZoNoors

Aanbod
l	 beginners - gevorderden - kinderen

l		 	privéles en les in groepjes van 

 maximaal 6 personen

l	 intensieve training van 3 tot 5 dagen



ZoNoors biedt verschillende cursussen in 

Lochem aan voor iedereen die praktisch 

Noors wil leren. Zowel privéles als les in 

groepjes van twee tot maximaal zes personen 

is mogelijk. De cursussen zijn praktisch van 

aard, maar aan het leren van de grammatica

regels ontkomen we natuurlijk niet.

Bij de start stellen we samen vast wat er 

nodig is, hoeveel tijd er is voor zelfstudie 

en wat de wensen van een ieder persoonlijk 

zijn. Op deze manier worden er groepen 

samengesteld met ongeveer hetzelfde 

niveau en dezelfde mogelijkheden. 

De docente, Mieke Onis, is 

in het bezit van een volledi-

ge onderwijsbevoegdheid. 

Zij heeft een aantal jaren in 

Noorwegen gewoond en gaat 

al vanaf 1977 regelmatig op vakantie naar dit 

prachtige land. Het voelt dan ook als haar 

‘tweede vaderland’.

De cursisten ontwikkelen kennis van de 

(basis-)grammatica, bouwen de woorden-

schat op en breiden deze langzamerhand 

uit. Daarnaast trainen zij het lezen, luisteren, 

schrijven, spreken, voeren van gesprekken 

en de uitspraak. Ook maken zij kennis met de 

Noorse cultuur, geschiedenis en gewoontes 

aan de hand van lezen van verhalen, de krant, 

het bekijken van Noorse filmpjes en persoon-

lijke ervaringen. 

Noors leren op afstand
Woon je niet in de buurt van Lochem?  

Lesgeven op afstand via Messenger of 

WhatsApp is een prima mogelijkheid om 

de Noorse taal te leren. 

Voor meer informatie kijk op www.zonoors.nl,

op de Facebookpagina van ZoNoors of bel 

0573 280 008 / 06 38 78 30 63 voor een  

kennismakingsgesprek. Maak vrijblijvend 

een afspraak. 

Lesmaterialen
De cursisten schaffen zelf, in overleg met 

de docente, de lesboeken aan. Er wordt 

gewerkt met diverse lesmethoden en 

materialen. 

Zelfstudie: naast de lessen van anderhalf 

uur vragen de cursussen gemiddeld zo’n 

2 tot 3 uur zelfstudie per week.

Onze tarieven
Onze tarieven zijn voor zowel de groeps- 

als privélessen exclusief lesboeken, maar 

inclusief lesmaterialen en koffie/thee. 

Praktisch Noors leren bij ZoNoors

Aanbod
l	 beginners - gevorderden - kinderen

l		 	privéles en les in groepjes van 

 maximaal 6 personen

l	 intensieve training van 3 tot 5 dagen



ZoNoors biedt verschillende cursussen in 

Lochem aan voor iedereen die praktisch 

Noors wil leren. Zowel privéles als les in 

groepjes van twee tot maximaal zes personen 

is mogelijk. De cursussen zijn praktisch van 

aard, maar aan het leren van de grammatica

regels ontkomen we natuurlijk niet.

Bij de start stellen we samen vast wat er 

nodig is, hoeveel tijd er is voor zelfstudie 

en wat de wensen van een ieder persoonlijk 

zijn. Op deze manier worden er groepen 

samengesteld met ongeveer hetzelfde 

niveau en dezelfde mogelijkheden. 

De docente, Mieke Onis, is 

in het bezit van een volledi-

ge onderwijsbevoegdheid. 

Zij heeft een aantal jaren in 

Noorwegen gewoond en gaat 

al vanaf 1977 regelmatig op vakantie naar dit 

prachtige land. Het voelt dan ook als haar 

‘tweede vaderland’.

De cursisten ontwikkelen kennis van de 

(basis-)grammatica, bouwen de woorden-

schat op en breiden deze langzamerhand 

uit. Daarnaast trainen zij het lezen, luisteren, 

schrijven, spreken, voeren van gesprekken 

en de uitspraak. Ook maken zij kennis met de 

Noorse cultuur, geschiedenis en gewoontes 

aan de hand van lezen van verhalen, de krant, 

het bekijken van Noorse filmpjes en persoon-

lijke ervaringen. 

Noors leren op afstand
Woon je niet in de buurt van Lochem?  

Lesgeven op afstand via Messenger of 

WhatsApp is een prima mogelijkheid om 

de Noorse taal te leren. 

Voor meer informatie kijk op www.zonoors.nl,

op de Facebookpagina van ZoNoors of bel 

0573 280 008 / 06 38 78 30 63 voor een  

kennismakingsgesprek. Maak vrijblijvend 

een afspraak. 

Lesmaterialen
De cursisten schaffen zelf, in overleg met 

de docente, de lesboeken aan. Er wordt 

gewerkt met diverse lesmethoden en 

materialen. 

Zelfstudie: naast de lessen van anderhalf 

uur vragen de cursussen gemiddeld zo’n 

2 tot 3 uur zelfstudie per week.

Onze tarieven
Onze tarieven zijn voor zowel de groeps- 

als privélessen exclusief lesboeken, maar 

inclusief lesmaterialen en koffie/thee. 

Praktisch Noors leren bij ZoNoors

Aanbod
l	 beginners - gevorderden - kinderen

l		 	privéles en les in groepjes van 

 maximaal 6 personen

l	 intensieve training van 3 tot 5 dagen



Leer praktisch NoorsLeer praktisch NoorsLeer praktisch Noors
lezen, schrijven en sprekenlezen, schrijven en sprekenlezen, schrijven en spreken

Kindje (6) in Stordal: 

‘Ik vind het heel leuk in Noorwegen,
maar waarom spreken ze niet 

gewoon Nederlands?’

www.zonoors.nl Rosmolenstraat 9  -  7241 VP Lochem  -  T 06 387 83 063  -  mieke@zonoors.nl  -  www.zonoors.nl

O
nt

w
er

p
: 

El
se

 v
an

 V
lie

t



Leer praktisch NoorsLeer praktisch NoorsLeer praktisch Noors
lezen, schrijven en sprekenlezen, schrijven en sprekenlezen, schrijven en spreken

Kindje (6) in Stordal: 

‘Ik vind het heel leuk in Noorwegen,
maar waarom spreken ze niet 

gewoon Nederlands?’

www.zonoors.nl Rosmolenstraat 9  -  7241 VP Lochem  -  T 06 387 83 063  -  mieke@zonoors.nl  -  www.zonoors.nl
O

nt
w

er
p

: 
El

se
 v

an
 V

lie
t


