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Spelenderwijs Engels leren na schooltijd 
Het is wetenschappelijk bewezen: kinderen kunnen moeiteloos een tweede taal aanleren. Naar mate 

ze ouder worden neemt die taalgevoeligheid geleidelijk af. Indien kinderen consequent en op jongere 

leeftijd aan de Engelse taal worden blootgesteld, dan zullen zij die taal veel makkelijker en 

natuurlijker verwerven.  

 

Bilingual Kids heeft hiervoor een creatieve en speelse lesmethode ontwikkeld, die sinds 2006 als 

naschoolse activiteit op basisscholen wordt aangeboden. Daarnaast wordt het lesmateriaal ook 

ingezet in basisscholen die vervroegd Engels geven tijdens schooltijd. 

 

Wij willen graag inventariseren of er voldoende animo is om onze cursus Easy Peasy Lemon Squeezy 

op de basisschool van uw kind(eren) te verzorgen. De lessen zijn geschikt voor alle kinderen van 

groep 1 t/m 6 en zullen na schooltijd in de school worden gegeven. Afhankelijk van de animo en de 

opgegeven voorkeursdagen wordt bepaald op welke dag(en) en tijdstip(pen) wij de lessen gaan 

verzorgen. Er worden maximaal 12 kinderen in een groep geplaatst. 

 

Cursus opbouw:  De lessen gaan uit van “total immersion” (volledige onderdompeling). De docent is 

een “native” of “near native speaker” en zal het programma geheel in het Engels uitvoeren. Iedere 

vier weken introduceren we een nieuw thema wat we met een creatief Art Project afsluiten. De 

nadruk van onze cursus ligt op spelenderwijs ontwikkelen. Thematisch aanbod van woordenschat 

gepaard met sprekende illustraties en uitdagende, maar vooral ook creatieve activiteiten op 

verschillende niveau’s, zoals liedjes, spelletjes, rollenspellen en knutselactiviteiten.  

 

   
 

De cursus bestaat uit opeenvolgende blokken van telkens 12 lessen. Op sommige scholen zijn we al 

meer dan 3 jaar actief! Iedere 12e les krijgen de kinderen een certificaat. De minimale deelname is 

12 lessen. Let op: zonder opzegging lopen de lessen door. De opzegtermijn bedraagt één maand.   

 

Kosten: De kosten bedragen € 60,- per vier weken, inclusief materiaalkosten.  

 

Meer informatie over Bilingual Kids kunt u vinden op onze website: www.bilingualkids.nl of via email: 

arnhem@bilingualkids.nl. U kunt ook contact opnemen met Sonia Pedregal. Zij is te bereiken op  

(026) 844 3001 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur). 

  

Heeft u belangstelling in onze lessen op de basisschool van uw kind(eren), vul dan het 

informatieformulier op de achterzijde in. Bij voldoende animo (minimaal 6 deelnemers) kunnen wij 

de lessen starten. 

http://@bilingualkids.nl
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On line inschrijven kan ook: http://www.bilingualkids.nl/inventarisatieformulier/ 

Wij hebben belangstelling om ons/onze kinderen met de volgende les(sen) mee te laten 

doen: 

 Easy Peasy Lemon Squeezy! Engelse les na schooltijd op onze basisschool. 

 Expat voorbereiding/privélessen bij emigratie/uitzending naar het buitenland 

 Privéles ter voorbereiding op de middelbare school (groep 7/8). 

 

Naam: ……………………………… Telefoon:  ……………………………… 

 

Adres: ……………………………… Mobiel: ……………………………… 

Woonplaats:  ……………………………… E-mail: ………………………………   

 

Basisschool van uw kind(eren):  Drieluik 

 

Naam kind 1: ………………………………. leeftijd: …………… groep: …………… 

Naam kind 2: ………………………………. leeftijd: …………… groep: …………… 

Naam kind 3: ………………………………. leeftijd: …………… groep: …………… 

 

Welke lesdagen hebben uw voorkeur: 

(Graag zo flexibel mogelijk opstellen, de lessen gaan door alleen bij voldoende animo. In verband met andere 

activiteiten kan er op de maandagen geen Engelse les worden gegeven). 

Geen voorkeur : □     Voorkeur 2: ………………………………. 

Voorkeur 1: ……………………………….   Voorkeur 3: ………………………………. 

 

Opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formulier graag zo spoedig mogelijk inleveren bij de juf of meester van uw kind. 

Dit is geen inschrijfformulier. Dat wordt u per e-mail toegezonden indien er voldoende animo 

is om een groep te vormen.  

http://@bilingualkids.nl
http://www.bilingualkids.nl/inventarisatieformulier/

