Aan de slag met

Onze tarieven en afspraken*

4 lessen per persoon voor €97,50
Korting op een kwartaalabonnement
Betalingen voorafgaand aan de les
Inclusief gratis toetslessen
Afspraken via de telefoon of e-mail

Nederlands

*) Voor bedrijven en organisaties gelden 		
andere tarieven en afspraken.

INFORMATIE EN AANMELDEN

ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE

Roberto Buth

Drs. Elisabeth Buth-de Korver

Tel.: 0164-266624

Oude Stationsweg 2

samasama.com

4611 BZ BERGEN OP ZOOM

info@samasama.com
De leesbaarheid van onze folder is verbeterd
met medewerking van de heer L. Dietvorst,

Wilt u het Nederlands
verbeteren, maar weet u
niet hoe?
Hoe zit het ook al weer met
de regels van die ‘lastige’
Nederlandse taal?

taalambassadeur Bergen op Zoom.

Sama Sama heeft een
goede
oplossing
voor
ieder niveau.
Bij ons kunt u snel starten!

Effectieve Taalcoaching Nederlands

Effectieve Taalcoaching Nederlands

Direct aan de slag

Hoe werken wij

Toetsen en certificaten

Bij ons kunt u direct met het
Nederlands beginnen.

De lessen zijn elke week, maar vaker
of minder vaak kan ook. Meestal
heeft u alleen les of in kleine groepjes
van maximaal vier.

Oefenen mag overal, maar de toetsen
maakt u bij Sama Sama. Van het
resultaat krijgt u een officieel certificaat.

U kiest zelf waarmee u wilt beginnen:
spreken, schrijven, lezen of luisteren.
Het lesmateriaal is tot 4F.
De taalcoach helpt u ook met brieven
lezen en schrijven of werken op de
computer.

Snel resultaat

Gratis kennismaking
Voor de cursus begint, is er een
gratis gesprek. Daar vertelt u wat u
graag wilt leren en wij vertellen hoe
we werken. Daarna doen we een
voorstel voor de cursus.

De eerste les
In de eerste les krijgt u uitleg over
het lesmateriaal. U leert werken op
de computer, zoals met Muiswerk
Online. U start direct met oefenen.

U gaat snel vooruit, want u oefent niet
alleen in de les, maar u kunt online
altijd en zo vaak u wilt doorgaan met
oefenen. We zien online wat u doet
en geven tussen de lessen door hulp.

Dit bewijs van uw resultaat is goed voor
de motivatie en het zelfvertrouwen.
Zo gaat iedereen vooruit.

Tussendoor
gratis toetslessen

