
CONVERSATIE CURSUS SPAANS  

MADRID 

 23 t/m 27 oktober 2017 

Leeftijdscategorie: 17 – 22 jaar 
  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 PUERTA DEL SOL - MADRID 

 

Voor wie? 
 

In samenwerking met Alma Máter Escuela de lenguas y saberes met vestigingen in Avila en Madrid 

organiseren we een cursus Spaans voor jongvolwassenen  (17* - 22 jaar) in Madrid. 

 

Niveau van de cursus? 
 

De cursus is bedoeld voor degenen die  Spaans op de middelbare school hebben gedaan of aan het doen 

zijn, maar hun spreekvaardigheid willen oefenen. In het onderwijs op de middelbare school zijn de 

leerlingen voornamelijk teksten aan het lezen. Dit is de voorbereiding op hun eindexamen. 

 

Soort cursus? 
 

Het is echter heel leuk om de taal te leren spreken. Vandaar dat we deze cursus aanbieden. Indien nodig 

wordt er uitleg van de grammatica gegeven. 

 

Waar? 
 

Alma Máter beschikt over twee lokalen in Madrid: 

Calle San Bernardo 20, vlakbij Gran Vía  en Calle Arlaban 10, vlakbij de Puerta del Sol 

 

In welke van de twee lokalen de lessen worden gegeven wordt voor aanvang van de cursus bekend 

gemaakt. 



Wat is het programma? 
 

Het progamma zier er als volgt uit: 

 

Zondag 22 oktober aankomst Madrid  

 

Maandag 23 oktober 10.00 – 14.00 Spaanse les  

 14.00 gezamenlijke lunch (bij de prijs inbegrepen) 

 17.00 wandeling door Madrid  

 

Dinsdag 24 oktober 10.00 – 14.00 Spaanse les 

 14.00 gezamenlijke lunch (optioneel, niet bij de prijs inbegrepen) 

 17.00 bezoek Retiro park (optioneel, niet bij de prijs inbegrepen) 

 

Woensdag 25 oktober 10.00 – 14.00 Spaanse les  

  

Donderdag 26 oktober 10.00 – 14.00 Spaanse les 

 14.00 gezamenlijke lunch (optioneel, niet bij de prijs inbegrepen) 

 17.00 bezoek aan het museum Reina Sofía (optioneel) 

 Kosten : € 10,00 

 

Vrijdag 27 oktober 10.00 – 14.00 Spaanse les  

 14.00 gezamenlijke afsluitende lunch (niet bij de prijs inbegrepen) 

 

Zaterdag 28 oktober Vertrek uit Madrid (de cursus eindigt vrijdagmiddag na de lunch!) 

 

Waar woon ik? 

 

Uiteraard kun je zelf huisvesting regelen, maar een verblijf in een gastgezin op basis van halfpension (ontbijt 

en avondeten) behoort ook tot de mogelijkheden. Wij kunnen dat voor je regelen. 

 

Wat kost het? 
 

Cursus  € 175,00 (inclusief materiaal en lunch op maandag) 

 

Huisvesting € 140  voor een  eenpersoonskamer (+ 1 nacht € 19) 

 € 123 voor een tweepersoonskamer (prijs per persoon) / (+ 1 dag € 17) 

 Alleen mogelijk bij aanmelding met 2 personen tegelijk 

 Het verblijf bij het gastgezin is van zondag 22 oktober tot en met zaterdag 28 

oktober 2017. In overleg kan men eerder komen of langer blijven. 

 

  



Kom ik in contact met Spaanstaligen? 
 

Bij voldoende aanmeldingen wordt in het andere lokaal Nederlands les gegeven aan Spaanstaligen. Het is 
de bedoeling om de twee groepen zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen. De gezamenlijke lunch 
is één van de onderdelen in het programma. 
 

Is er een contactpersoon in Madrid? 
 

Er is een Nederlandse docente aanwezig, die de cursus Nederlands voor Spaanstaligen in Alma Máter 

verzorgt. Zij spreekt heel goed Spaans en zij kan altijd worden ingeschakeld als er vragen of problemen zijn. 

Voor vertrek worden de contactgegevens verstrekt. 

 

Hoe oud zijn de cursisten? 
 

*De cursus is bedoeld voor de leeftijdscategorie 17 tot 22 jaar. Voor cursisten onder de 18 geldt dat zij 

onder begeleiding dienen te reizen. Er is Nederlandse begeleiding aanwezig, die in geval van problemen 

altijd kan helpen, maar de cursisten vallen niet onder haar verantwoordelijkheid. 

 

Zijn er al veel aanmeldingen? 
 

Op het moment bestaat de groep uit 4 meisjes van 17 jaar, die Spaans op VWO niveau doen. 

 

Hoe laat kom je in Madrid aan? 
 
De cursist dient van te voren op te geven hoe laat hij of zij aankomt om het gastgezin te informeren. Indien 
zelf huisvesting wordt geregeld wordt de cursist op maandagochtend om 10.00 uur op het instituut 
verwacht. 
 

Hoe kom ik in Madrid? 
 
De snelste manier is uiteraard met het vliegtuig.  Kijk bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen voor de 
prijzen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld met de flixbus (www.flixbus.nl) of de trein (www.nsinternational.nl). 
 

Hoe schrijf ik me in? 
 
Inschrijven geschiedt door middel van een e-mail naar info@spaans-bij-animo.nl. Graag willen we weten: de 
naam, leeftijd, ervaring met het Spaans, of je in een gastgezin wilt verblijven en eventuele speciale wensen 
of belangrijke informatie, zoals allergieën.  
 

Zijn er nog vragen? 
 
Zijn er vragen na het lezen van de informatie, neem dan gerust contact met ons op: 
Animo, academia de español y holandés 
Eerste Oosterparkstraat 46 – 48, 1091 HC Amsterdam 
06 – 23546698  /  info@spaans-bij-animo.nl 

http://www.nsinternational.nl/
mailto:info@spaans-bij-animo.nl

