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Stedelijk

Onderwijs

Volg nu een
korte taalcursus 
voor je volgende reis

nieuwe lessenreeksen

februari-juni 2013

11 talen



 Arabisch

 Chinees

 Duits Willkommen

 Grieks  καλώς ήρθατε

 Italiaans Benvenuto

 Pools Witamy

 Portugees  Bem-vindos

 Russisch добро пожаловать

 Spaans Bienvenido

 Turks Hoşgeldiniz

 Zweeds Välkommen

Korte 
lessenreeks:  Welkom

Samen met de cursisten kiezen 
we uit de verschillende interes-
sante mogelijkheden om direct in 
contact te komen met de taal, om 
de taal onmiddellijk te gebruiken, 
bijvoorbeeld op restaurant, in een 
winkel, tijdens een evenement, 
bij een culinaire uitstap of een 
toeristisch (stads)bezoek.

www.scvo-talen.be

De reis begint in onze campus aan de 
Grotesteenweg 226, 2600 Berchem, 
elke zaterdagvoormiddag vanaf 
2 februari tot en met 22 juni 2013. 

Meld je dan nu aan, je hebt geen voorkennis nodig. 

03 287 26 26 scvo.talen@so.antwerpen.be

voorkennis Russisch alfabet aangewezen



www.scvo-talen.be

op reis Stedelijk

Onderwijs

Chinees

februari-juni 2013

Verboden Stad, Beijing



De reis begint in onze campus aan de 
Grotesteenweg 226, 2600 Berchem, 
elke zaterdagvoormiddag vanaf 
2 februari tot en met 22 juni 2013. 

Meld je dan nu aan, je hebt geen voorkennis nodig. 

03 287 26 26 scvo.talen@so.antwerpen.be

www.scvo-talen.be

*Huānyíng, welkom

Korte lessenreeks Chinees voor wie ...

 op reis gaat naar het verre oosten en een woordje wil 
meepraten

 het Mandarijn wil leren kennen, een taal die 1,3 miljard 
mensen gebruiken

 zich wil onderdompelen in een bad van China-kennis

 geïnteresseerd is in de Chinese geschiedenis en cultuur

 de Chinese taal wil leren in toffe groepen en van 
gepassioneerde docenten, samen met andere 
gemotiveerde cursisten.

Samen met de cursisten kiezen we uit de verschillende inte-
ressante mogelijkheden om direct in contact te komen met 
de taal, om de taal onmiddellijk te gebruiken, bijvoorbeeld 
op restaurant, in een winkel, tijdens een evenement, bij 
een culinaire uitstap of een toeristisch (stads)bezoek.

*
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Stedelijk

Onderwijs

op reis

februari-juni 2013

Grieks

Santorini



De reis begint in onze campus aan de 
Grotesteenweg 226, 2600 Berchem, 
elke zaterdagvoormiddag vanaf 
2 februari tot en met 22 juni 2013. 

Meld je dan nu aan, je hebt geen voorkennis nodig. 

03 287 26 26 scvo.talen@so.antwerpen.be

www.scvo-talen.be

καλώς ήρθατε !*
* kalós írthate, welkom

Korte lessenreeks Grieks voor wie ...
 verliefd is op Griekenland als vakantiebestemming

 gefascineerd is door Griekse muziek en dans

 de Griekse cultuur wil herontdekken en de passie voor 
Griekenland wil delen

 het hart van de Grieken wil veroveren door hun 
taal te spreken. En hen wil ontdekken zoals ze zijn: 
levenslustig, hartelijk, nieuwsgierig en bijzonder 
gastvrij

 de sleutel hiervoor, de Griekse taal, wil leren in een 
groep sympathieke cursisten met lessen die worden 
gegeven door een gespecialiseerd team lesgevers.

Samen met de cursisten kiezen we uit de verschillende inte-
ressante mogelijkheden om direct in contact te komen met 
de taal, om de taal onmiddellijk te gebruiken, bijvoorbeeld 
op restaurant, in een winkel, tijdens een evenement, bij 
een culinaire uitstap of een toeristisch (stads)bezoek.



Canal Grande, Venetië

www.scvo-talen.be

Stedelijk

Onderwijs
op reis

februari-juni 2013

Italiaans



De reis begint in onze campus aan de 
Grotesteenweg 226, 2600 Berchem, 
elke zaterdagvoormiddag vanaf 
2 februari tot en met 22 juni 2013. 

Meld je dan nu aan, je hebt geen voorkennis nodig. 

03 287 26 26 scvo.talen@so.antwerpen.be

www.scvo-talen.be

Benvenuto !*
*welkom

Korte lessenreeks Italiaans voor wie ...

 houdt van de taal van Dante en Petrarca

 niet genoeg krijgt van barok en renaissance

 ongeremd kan genieten van cultuur, oudheid, 
gastronomie en echte cappuccino’s

 dit alles wil ontdekken in het echte Italië, dat nog 
mooier wordt wanneer je er de taal spreekt 

 de taal wil leren van een enthousiast team lesgevers, 
zowel Vlamingen als Italianen, samen met andere 
gemotiveerde cursisten.

Samen met de cursisten kiezen we uit de verschillende inte-
ressante mogelijkheden om direct in contact te komen met 
de taal, om de taal onmiddellijk te gebruiken, bijvoorbeeld 
op restaurant, in een winkel, tijdens een evenement, bij 
een culinaire uitstap of een toeristisch (stads)bezoek.
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op reis Stedelijk

Onderwijs

Russisch

februari-juni 2013

Sint-Petersburg



De reis begint in onze campus aan de 
Grotesteenweg 226, 2600 Berchem, 
elke zaterdagvoormiddag vanaf 
2 februari tot en met 22 juni 2013. 

Meld je dan nu aan!  scvo.talen@so.antwerpen.be 

03 287 26 26  Voorkennis Russisch alfabet aangewezen 

www.scvo-talen.be

добро пожаловать !*
* dobro pozhalovatʹ, welkom

Korte lessenreeks Russisch voor wie ...

 Moskou, Rode Plein, Sint-Petersburg, Kremlin, 
Ekaterinburg op het vakantielijstje heeft staan

 houdt van uitdagingen

 wil focussen op zelfredzaamheid in het Russisch

 korte eenvoudige zinnetjes in het Russisch wil kunnen 
zeggen

 het Russisch wil ontdekken met een team van 
enthousiaste leerkrachten, met Vlaamse en met 
Russische roots, in toffe groepen en met andere 
gemotiveerde cursisten.

Samen met de cursisten kiezen we uit de verschillende inte-
ressante mogelijkheden om direct in contact te komen met 
de taal, om de taal onmiddellijk te gebruiken, bijvoorbeeld 
op restaurant, in een winkel, tijdens een evenement, bij 
een culinaire uitstap of een toeristisch (stads)bezoek.
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Stedelijk

Onderwijs
op reis

februari-juni 2013

Sagrada Familia, Barcelona

Spaans



İ Bienvenido !*
*welkom

De reis begint in onze campus aan de 
Grotesteenweg 226, 2600 Berchem, 
elke zaterdagvoormiddag vanaf 
2 februari tot en met 22 juni 2013. 

Meld je dan nu aan, je hebt geen voorkennis nodig. 

03 287 26 26 scvo.talen@so.antwerpen.be

www.scvo-talen.be

Korte lessenreeks Spaans voor wie ...
 gek is op de Spaanse natuur, de nationale parken en 

de bergen en houdt van cultuur, literatuur, muziek, 
geschiedenis en reizen

 het wat meer mag zijn dan: “siesta, guitarra, cerveza, 
playa en tapas”

 gefascineerd is door de tweede wereldtaal die de meest 
gesproken taal is in het Amerikaanse continent

 tijdens de lessen wil genieten van een zonnige Spaanse 
sfeer

 een taal wil leren in een toffe groep en van een team 
ervaren en professionele lesgevers, die levensecht en 
communicatief lesgeven.

Samen met de cursisten kiezen we uit de verschillende inte-
ressante mogelijkheden om direct in contact te komen met 
de taal, om de taal onmiddellijk te gebruiken, bijvoorbeeld 
op restaurant, in een winkel, tijdens een evenement, bij 
een culinaire uitstap of een toeristisch (stads)bezoek.


