
Nieuwe cursussen Engels in het nieuwe schooljaar!  

2021-2022                    juni 2021 

Beste ouders van de leerlingen van groep 7 en 8,    

Onlangs stond er een informatief stukje over het 
Engels aanbod in de nieuwsbrief van de school 
waar uw kind naar toe gaat. 
Als vervolg hierop is het volgende mogelijk: 

Hierbij kunt u uw zoon of dochter aanmelden 
voor de Anglia cursus voor komend schooljaar. 
In deze cursus is er kennismaking met alle 
grammaticale onderwerpen die in de eerste twee 
leerjaren van het V.O. aan bod komen, naast de 
listening, speaking and writing skills die tevens 
de nodige aandacht krijgen. 
Zo is uw kind beter voorbereid op het kernvak 
Engels op het Voortgezet Onderwijs en is er een 
betere aansluiting met het daar gevraagde start 
niveau! 
Het betreft een cursus van 10 lessen; 1 uur per 
week.  
Daarnaast is er huiswerk dat ongeveer 3/4 uur in 
beslag zal nemen per week. 

Wat kost het? 

Fysiek les: 
Het uurtarief per kind zal €5,50 bedragen bij tenminste 12 deelnemers. 
Tussen de 8 en 12 leerlingen per groep is het uurtarief €6,00 
Het complete StepTo lesboek bedraagt €25,00 
Bij online lessen is het €4,50 per leerling per uur bij tenminste 12 leerlingen  
Tussen 8-12 leerlingen is het €5,00 per leerling per uur. 
Hier komen eenmalige registratie kosten van €4,00 bij voor het account voor the digital 
classroom voor de gehele cursus. 

Wilt u ook uw zoon/dochter hieraan laten deelnemen? 

Volg dan de stappen hieronder aangegeven en geeft u de uitslag van de test door  
voor 21 juli 2021.  
Geeft u hierbij ook aan of uw kind interesse heeft in het doen van examen om zodoende een 
officieel ERK certificaat (A1 t/m C2 niveau) te behalen. Zie ook ww.anglia.nl 

Graag starten we dan in het nieuwe schooljaar, in september 2021 met de Engelse cursus. 

Informatie over deelname aan de cursus. 

De aanmeldprocedure is als volgt: 

1) Klik op deze link: https://www.anglia.org/placement-test  
2) Vul de voornaam + achternaam van uw kind in. Vul uw eigen email adres in. 
3) Laat uw kind zelfstandig de test maken. 
4) Stuur de complete uitslag van de test door naar info@winnish.nl 
5) Vermeld hierbij ook de school waarop uw kind zit. 

http://ww.anglia.nl
https://www.anglia.org/placement-test
mailto:info@winnish.nl


6) We werken met de StepTo lesboeken op niveau die Winny mee zal nemen, evenals de 
aanvullende lesmaterialen. 

7) Uw kind heeft alleen een pen en een schriftje of notitieblokje nodig en goede zin! ; )     

Inmiddels geef ik nu deze cursussen op verschillende scholen op Schouwen-Duiveland, 
Goes, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 
Omdat de online faciliteiten er bij zijn gekomen, is het nu ook mogelijk om buiten mijn regio 
Schouwen-Duiveland Engelse lessen te verzorgen. 

Ik zie er naar uit om met uw zoon/dochter van start te gaan! 
Heeft u verder nog vragen? Mailt u gerust naar info@winnish.nl 

Hope to see you soon! 

Met vriendelijke groet, 

Winny de Ruiter-van As 
Zelfstandig docent Engels 
Check: www.winnish.nl
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