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LESROOSTER JANUARI - APRIL 2020
(Onder voorbehoud van wijzigingen)

                                                               MAANDAG

               

        DINSDAG

       

NIVEAU TIJD DATUM DUUR CURSUSGELD STATUS

Spaans niveau A1.1
(beginners 1)

10:00 - 11:15 6 januari 
t/m 6 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau B1.5
(conversatie B1)

13:00 - 14:15 6 januari 
t/m 6 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau A2.1
(lichtgevorderden 1)

14:30 - 15:45 6 januari 
t/m 6 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Bijna vol

Spaans niveau B2.3
(gevorderden 3)

16:00 - 17:15 6 januari 
t/m 6 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau A1.1
(beginners 1)

17:45 - 19:00 6 januari 
t/m 6 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau A1.2
(beginners 2)

19:15 - 20:30 6 januari 
t/m 6 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau A1.3
(conversatie A1)

20:45 - 22:00 6 januari 
t/m 6 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

NIVEAU TIJD DATUM DUUR CURSUSGELD STATUS

Spaans niveau A1.1
(beginners 1)

10:00 - 11:15 7 januari 
t/m 7 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Nog plek

Spaans niveau A2.3
(lichtgevorderden 3)

11:30 - 12:45 7 januari 
t/m 7 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Nog plek

Spaans niveau B1.1
(halfgevorderden 1)

13:00 - 14:15 7 januari 
t/m 7 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau A1.1
(beginners 1)

17:45 - 19:00 7 januari 
t/m 7 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Bijna vol

Spaans niveau C1.1
( Vergevorderden 1)

19:15 - 20:30 7 januari 
t/m 7 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Bijna vol

Spaans niveau B2.5
(conversatie B2)

20:45 - 22:00 7 januari 
t/m 7 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Bijna vol



WOENSDAG

                                              

DONDERDAG

               
GEEN LES: 

Van maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari (Voorjaarsvakantie)

SPAANS TAALCENTRUM DON QUICHOT – CURSUSSEN SPAANS
Leslocatie: Vechtstraat 5 te Groningen - Postadres: Fongersplaats 5 - 9725 LA Groningen 

www.spaansdonquichot.nl - info@spaansdonquichot.nl - 050 851 87 63

Inschrijving online: www.spaansdonquichot.nl

NIVEAU TIJD DATUM DUUR CURSUSGELD STATUS

Spaans niveau C1
(conversatie C1)

9:30 - 10:45 8 januari 
t/m 8 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau C1
(conversatie C1)

11:15 - 12:30 8 januari 
t/m 8 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau B1.3
(halfgevorderden 3)

13:00 - 14:15 8 januari 
t/m 8 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau A1.2
(beginners 2)

14:30 - 15:45 8 januari 
t/m 8 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Bijna vol

Spaans niveau B1.4
(halfgevorderden 4)

16:15 - 17:30 8 januari 
t/m 8 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Vol

Spaans niveau B2.5
(Conversatie B2)

17:45 - 19:00 8 januari 
t/m 8 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Bijna vol

Spaans niveau A2.1
(lichtgevorderden 1)

19:15 - 20:30 8 januari 
t/m 8 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Bijna vol

Spaans niveau B1.2
(halfgevorderden 2)

20:45 - 22:00 8 januari 
t/m 8 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Bijna vol

NIVEAU TIJD DATUM DUUR CURSUSGELD STATUS

Spaans niveau A1.1
(beginners 1)

10:00 - 11:15 9 januari 
t/m 9 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Nog plek

Spaans niveau A2.2
(lichtgevorderden 2)

11:30 - 12:45 9 januari 
t/m 9 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Nog plek

Spaans niveau A1.2
(beginners 2)

13:00 - 14:15 9 januari 
t/m 9 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Nog plek

Spaans niveau A2.2
(lichtgevorderden 2)

17:45 - 19:00 9 januari 
t/m 9 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Bijna vol

Spaans niveau A2.3
(lichtgevorderden 3)

19:15 - 20:30 9 januari 
t/m 9 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Nog plek

Spaans niveau A1.1
(beginners 1)

20:45 - 22:00 9 januari 
t/m 9 april

13 lessen 
van 1,25 uur

€ 180 Nog plek

http://www.spaansdonquichot.nl
mailto:info@spaansdonquichot.nl


Vul het inschrijfformulier op onze website in. Na je inschrijving krijg je een automatische 
bevestiging en binnen enkele dagen wordt een factuur verstuurd, na betaling hiervan is de 
inschrijving definitief. Ben je ingeschreven en heb je geen bevestiging ontvangen, neem 
dan contact met ons op: info@spaansdonquichot.nl.

Nieuwe cursisten dienen een afspraak te maken voor een intakegesprek om het niveau 
vast te stellen. Absolute beginners (Spaans niveau A1.1) en ex-cursisten hebben geen 
intake nodig.

De groepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. Zolang bij een cursus niet 
staat dat hij vol is, kun je op elk moment in een cursus instappen, mits jouw niveau 
aansluit op dat van de groep.

Je kunt eventueel een 2e of 3e keuze aangeven voor een andere dag of tijd. Indien je 1e 
keuze vol is of niet doorgaat, nemen we contact met je op.

Als je in een cursus instapt die al is begonnen, kun je de gemiste lessen inhalen of slechts 
de resterende lessen betalen. Er wordt van tevoren een afspraak gemaakt om het niveau 
van het Spaans te testen.

Opgegeven prijzen zijn geldig vanaf 4 ingeschreven cursisten. Bij minder dan 4 
inschrijvingen kan de cursus starten als de cursisten akkoord gaan met de verhoging van 
de cursusprijs of vermindering van het aantal lessen.

Prijs is inclusief consumpties (koffie/thee), aanvullend materiaal, certificaat van deelname 
en excl. de cursusboeken.

Komt het lesrooster je niet zo goed uit? Stuur een email naar ons met je voorkeur voor dag 
en tijdstip, wellicht kunnen we een nieuwe groep van jouw niveau inplannen op de dag en 
tijdstip van jouw voorkeur.

mailto:info@spaansdonquichot.nl

