Leer praktisch Noors
lezen, schrijven en spreken

Praktisch Noors leren bij ZoNoors
ZoNoors biedt verschillende cursussen in

De docente, Mieke Onis, is
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Bij de start stellen we samen vast wat er
nodig is, hoeveel tijd er is voor zelfstudie

De cursisten ontwikkelen kennis van de

en wat de wensen van een ieder persoonlijk
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schat op en breiden deze langzamerhand

samengesteld met ongeveer hetzelfde
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Voor meer informatie kijk op www.zonoors.nl,

Noorse cultuur, geschiedenis en gewoontes

op de Facebookpagina van ZoNoors of bel

aan de hand van lezen van verhalen, de krant,
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het bekijken van Noorse filmpjes en persoon-
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een afspraak.

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

Aanbod

Lesgeven op afstand via Messenger of

l

beginners - gevorderden - kinderen

WhatsApp is een prima mogelijkheid om

l

privéles en les in groepjes van
maximaal 6 personen

de Noorse taal te leren.
l

intensieve training van 3 tot 5 dagen

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 groepsals privélessen exclusief lesboeken, maar
inclusief lesmaterialen en koffie/thee.

Kindje (6) in Stordal:
‘Ik vind het heel leuk in Noorwegen,
maar waarom spreken ze niet
gewoon Nederlands?’
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Ontwerp: Else van Vliet

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

