ZOMERCURSUS FRANS

VOOR NIEUWE (EERSTEJAARS)STUDENTEN
EDUCATIEVE BACHELOR LAGER ONDERWIJS

Het Centrum voor Levende Talen (CLT) in Leuven organiseert voor de UCLL Lerarenopleiding in Diest en Heverlee een
zomercursus Frans voor nieuwe (eerstejaars)studenten educatieve bachelor lager onderwijs. Een buitenkans voor
studenten die met meer zelfvertrouwen en een grotere bagage de lessen Frans in de lerarenopleiding willen starten!

IETS VOOR JOU?

INSCHRIJVEN

Denk je dat een grondige opfrissing en herhaling Frans
nuttig is voor jou? Wil je je zekerder voelen in je kennis
en vaardigheden Frans? Ben je op zoek naar een manier
om je optimaal voor te bereiden op het vak Frans van
het eerste opleidingsjaar?

Naam cursus

Dan is de zomercursus Frans iets voor jou! Bovendien
leg je met deze zomercursus meteen ook het taalbad,
een verplichte opdracht binnen de opleiding, af.

INHOUD
Tijdens een intensieve week werk je aan je kennis van
het Frans en je zelfvertrouwen rond thema’s die nauw
aansluiten bij de leefwereld van toekomstige
onderwijzers en onderwijzeressen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wanneer
van maandag 6 tot en met vrijdag 10 september 2021
telkens van 9.00 tot 16.00 u.

Waar
Centrum voor Levende Talen (CLT) - Campus Leuven
Dekenstraat 4 - 3000 Leuven
www.clt.be - 016/32 56 61
Het leslokaal vind je ad valvas in de inkomhal van het
CLT-gebouw.

Frans voor studenten Bachelor Lager Onderwijs (BALOUCLL)

Prijs
52,5 euro + 7 euro voor cursusmateriaal

Plaatsingsproef
Om je zo goed mogelijk te begeleiden vanaf je
startniveau, leg je vóór je inschrijving een niveautest af.
Dit kan vanaf 15 juni doorlopend online op de website
van het CLT of persoonlijk na afspraak.

Inschrijven
Je kan inschrijven vanaf 15 juni tot maandag 6
september 2021 vóór de start van de eerste les (en na
het afleggen van de plaatsingsproef).
Inschrijven kan doorlopend online of na afspraak op het
secretariaat van het CLT (Dekenstraat 4, Leuven). Meer
info via de website van het CLT.
Check www.clt.be voor de openingsuren, deze kunnen
aangepast worden door Coronamaatregelen.

Indien je nog vragen hebt, contacteer het CLT dan
telefonisch (016/32 56 61).

