ENGELSE LES
OP MAAT
VOOR ALLE
LEEFTIJDEN
WIE BEN IK?
Graag stel ik mij even aan u voor: Mijn naam is Winny de Ruiter-van As, sinds 2017 gestart als
ZZP-er docent Engels. Vanaf het jaar 1995 t/m 2017 ben ik werkzaam geweest als leerkracht
in het basisonderwijs en heb zo een ruime ervaring opgedaan in het werken met en begeleiden
van kinderen. Mijn bevoegdheid als docent Engels op het Voortgezet Onderwijs heb ik
verkregen na het volgen van de opleiding HBO Engels MO-A. In 2018 heb ik de opleiding
NLP Practioner en Master gevolgd en met succes afgesloten in 2019. Ook heb ik in januari
2019 de opleiding Coach gedrag (m.n AD(H)D) te Delft afgerond waardoor ik beter kan
aansluiten bij de (leer) behoeften van deze leerlingen alsook volwassenen met deze hulpvraag.
Mijn passie is dan ook om cursisten die bij mij Engelse lessen volgen wezenlijk te helpen hun
Engelse skills én hun zelfvertrouwen verder te ontwikkelen. De vraag komt vanuit de cursist en
ik start vanaf dat punt.

WAT DOE IK?
In 2019 heb ik vooral Anglia cursussen
gegeven op basisscholen aan groep 7/8
leerlingen. Maar ook steeds meer volwassen
onderwijs; privé of in groepslessen. Ik werk dan
in niveau groepen die door ERK zijn opgesteld.
Omdat ik partner ben van Anglia, gebruik ik
deze niveau’s en hun lesmethode. Ik ben ook
bevoegd om de examens Reading, Writing,
Listening & Speaking af te nemen voor het
behalen van een ERK erkend certificaat.
Ook geef ik Engelse taaltrainingen aan
medewerkers van bedrijven die Engels
gebruiken op zakenreizen of binnen het bedrijf.
Ik begeleid daarnaast V.O, MBO en HBO
studenten die minimaal een 6 voor hun Engels
moeten behalen om hun diploma te krijgen.
WWW.WINNISH.NL
06 -230 255 66

INFO@WINNISH.NL

WAT KOST HET?
Aantal

Per uur

Basisschool

4-6

€ 8,- p.p.

Voortgezet
onderwijs

2

€ 17,- p.p.

1

€ 30,-

MBO/
Volwassenen

2

€ 22,- p.p.

1

€ 40,-

Voor grotere groepen wordt een offerte op maat gemaakt.

