Bijeenkomsten over meertalig opvoeden

Meertalig opvoeden. Bent u weleens onzeker over hoe het moet, of uw kind wel
voldoende vaardig wordt, of niet te veel van hem vraagt? Bij Talen in Balans kunt u
met al uw vragen terecht en u ontdekt de mogelijkheden om uw kind(eren)
meertalig op te voeden.

Talen in Balans bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Tijdens de
bijeenkomsten spreekt een groep van ongeveer 8 ouders met elkaar over de
meertalige opvoeding. De bijeenkomsten worden geleid door een speciaal
getrainde gespreksleider. U deelt ervaringen met elkaar en u krijgt praktische tips
voor meertalig opvoeden in het algemeen, én in uw persoonlijke situatie.
Er wordt aandacht besteed aan zowel theorie als praktijk: de in de lesmap
beschreven theorieën worden ondersteund door praktijkvoorbeelden op een DVD.

Kosten voor deelname zijn € 125,-. Dit is inclusief:
- vier bijeenkomsten van 2 uur
- een lesmap inclusief DVD
- Talen in Balans-certificaat
- professionele begeleiding
- koffie of thee tijdens de bijeenkomsten
Koppels kunnen ook samen komen: de partner van de
deelnemers kunnen participeren voor een gereduceerd
tarief van € 100,- en delen een cursusmap en DVD.

Waar/wanneer?
De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond in het centrum van Amsterdam. De cursus gaat
door bij minimaal 8 aanmeldingen. Kijk op de achterkant voor de data en tijden.
De eerstvolgende cursus Talen in Balans start, bij voldoende deelnemers, op dinsdag 3 maart 2015
om 18:00 uur bij De Taalstudio in Amsterdam.
Meer informatie en aanmelding: De Taalstudio | info@taalstudio.nl | 020-5285077

Cursus TiB - dinsdagavond
Locatie: Amstel 82, 1017 AC, Amsterdam
Bijeenkomst 1: 3 maart 2015 (18:00 – 20:00)
Bijeenkomst 2: 10 maart 2015 (18:00 – 20:00)
Bijeenkomst 3: 17 maart 2015 (18:00 – 20:00)
Bijeenkomst 4: 24 maart 2015 (18:00 – 20:00)
Docent: Dr. Maaike Verrips
E-mail: info@taalstudio.nl

Na inschrijving wordt u verzocht te betalen. Uiterlijk twee weken voor de start van de bijeenkomsten
krijgt u te horen of er voldoende deelnemers zijn. Indien dit niet het geval is, krijgt u een alternatieve
datum aangeboden of uw geld terug.

