Taallessen & Coaching
Prijzen en Pakketten
Prijslijst taallessen
1. Groepslessen
2. Privélessen
3. Combipakketten.
(prijslijst coachingsopties op 2e pagina)
1. Groepslessen bestaan uit min. 5 en max. 12 personen.*
Keuze uit basiscursus nieuwe taal (32 uur) of vervolg/opfriscursus (18 uur).
Prijzen per cursus:
Student of scholier: basiscursus: € 295,00. Opfriscursus: € 175,00 ( BTW vrij)
Bedrijven / expats: basiscursus: € 575,00. Opfriscursus: € 355,00 (ex. BTW)
Overig particulier: basiscursus: € 415,00. Opfriscursus: € 235,00 ( BTW vrij)
*Informeer bij de Meestergids naar locatie en start groepscursussen.
Wil je een eigen groepje vormen (maatwerkpakket): overleg dan met de Meestergids.

2. Bij privélessen bepaal je zelf het aantal gewenste uren.
Keuze uit lessen: online lessen*, op locatie Meestergids,
op andere locatie in overleg (indien docent beschikbaar op locatie)
Prijzen per uur :
Student of scholier: 17,50 euro per uur. (BTW vrij)
Bedrijven/ expats: 27,50 euro per uur. (BTW excl.)
Overig particulier: 20,00 euro per uur. (BTW vrij)
*De Meestergids werkt met het online lessysteem Vectera. Ideaal voor wie niet wil reizen maar wel
alle mogelijkheden van privéles wil, zoals met elkaar converseren, elkaars documenten bekijken,
webpagina’s delen van invuloefeningen en filmpjes, etc. Soort Skype voor taallessen!

3. Combipakketten: bestaan uit taalles gecombineerd met coaching.
Kijk hieronder op de 2e pagina voor de mogelijkheden en prijzen van coaching.
Pakketten hebben altijd lessen van 2 uur, waarvan 1 uur taal en 1 uur coaching.
( of in overleg anders samengesteld). Voor privélessen of eigen groep.

Prijzen per les van 2 uur bij combipakketten (omvang pakket in overleg):
Student of scholier: € 27,50 per les. (BTW vrij)
Bedrijven/ expats: € 37,50 per les. (BTW excl.)
Overig particulier: € 32,50 per les. (BTW vrij)

Prijslijst coaching
1.
2.
3.
4.

Huiswerkbegeleiding
Culturele omgangsvormen
Studieplanning en studiekeuze
Grammaticale coaching

1.

Bij huiswerkbegeleiding helpt de Meestergids met je huiswerk:

overhoren, nakijken, oefenen, agendaplanning, organiseren, e.a. Student of scholier draagt zelf het
huiswerkmateriaal aan. (geen bèta vakken). Prijs student of scholier: 17,50 euro per uur.
Kijk ook hierboven onder de combipakketten met taalles voor korting!
2. Het gebruik van de juiste culturele omgangsvormen en lokale gebruiken:
ideaal voor backpackers en expats! Voor op reis of om Nederlandse gebruiken te leren.
Alleen mogelijk met de talen Spaans, Engels en Nederlands.
Nadruk op dagelijkse conversatie.
Leer van de Meestergids naast de taal ook hoe je met de lokale bevolking.
omgaat. Informele zaken (cafébezoek, winkelen e.d.) maar ook formele
zaken (gemeente, formulieren, solliciteren) komen aan bod.
Prijzen per uur zijn gelijk aan de prijzen van privélessen talen.
Kijk hierboven, ook voor de combipakketten met taalles voor korting!
3.

Moeite met plannen van je studie en / of je vervolgopleiding?

Voor studenten en scholieren die last hebben van studiekeuzestress, moeite hebben met
agendabeheer en organiseren en plannen van de opleiding. Testen, oefeningen en begeleiding;
toekomstgericht. Prijs student of scholier: 17,50 euro per uur.
Kijk ook hierboven onder de combipakketten met taalles voor korting!

4. Grammaticale coaching: voor wie denkt dat grammatica onbegrijpelijk is!
Spelling, zinsvolgorde, ontleding en al dat andere lastige van een taal leren? De Meestergids biedt
handvatten, trucjes, makkelijke manieren om grammatica toch leuk of zeker simpeler te maken.
Ook zeer geschikt voor dyslectici. Alleen voor de talen Spaans, Engels en Nederlands.
Prijzen per uur gelijk aan de prijzen van privélessen talen.
Kijk ook hierboven onder de combipakketten met taalles voor korting!

Alle prijzen zijn inclusief voorbereidingstijd en volgens aangegeven BTW heffing.

