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EEN INTENSIEVE TAALCURSUS FRANS IN DE VOGEZEN – VOOR BEDRIJVEN 
 

• TYPE CURSUS 
Heeft u al een beginnend Frans taalniveau en wilt u uw 
taalkennis uitbreiden? Dan sluit een taaltraining op locatie 
in Frankrijk goed aan. 
 
In deze cursus wordt de basis van de Franse taal op 

niveau A1 of A2 (afhankelijk van uw startniveau) 

aangeboden en geoefend, met een nadruk op de spreek- 

en luistervaardigheden. 

  

Op niveau A1: Tijdens de lessen leert u de basis van de 

taal. U leert en oefent met : het voorstellen van uwzelf, uw 

bedrijf en uw product, afspraken regelen, de weg vragen en 

uitleggen, eenvoudige e-mails schrijven, gegevens als 

kwantiteiten en prijzen te begrijpen en door te geven. De 

basisgrammatica wordt gegeven en dan in communicatieve 

oefeningen toegepast, vooral mondeling, met veel 

herhalingen. 

 

Op niveau A2: leert u tijdens de lessen ook weer 

daadwerkelijk met uw klanten te communiceren. U leert de 

basis grammatica toe te passen in rollenspellen. U leert 

door middel van verschillende oefeningen de juiste 

uitdrukkingen te gebruiken voor uw sociale en zakelijke 

contacten, om afspraken te regelen, je product te 

verkopen, klachten te begrijpen en te behandelen. 

 

Via een telefonisch intake-gesprek voorafgaande de 

inschrijving, zal worden getoetst welk niveau elk deelnemer 

heeft en wat de verwachte resultaten van de taalweek 

kunnen zijn. 

 

De cursus wordt gegeven door beëdigd vertaalster en 

docente Frans, Mme. Marie-Anne Grifgnée die al ruim 20 

jaar ervaring heeft in het geven van intensieve 

taaltrainingen in bedrijven 

 

• DUUR | CURSUS DATA 
Vijf (5) lesdagen, met 5 uur les per dag. 

Daarnaast zijn er nog enkele ‘in de praktijk’ activiteiten 

buiten het klaslokaal, in contact met de Fransen. In totaal 

bent u die week minimaal 32 uur bezig met de Franse taal. 

WEEK AANKOMST LESDAGEN VERTREK 

Wk 24 Zo 07-06 08-06 / 12-06 Za 13-06 

Wk 25 Zo 14-06 15-06 / 19-06 Za 20-06 

 

• AANTAL DEELNEMERS    
Min. aantal deelnemers:  4 

Max. aantal deelnemers:  6 

 

• LOCATIE (590 Km vanaf Utrecht) 
U verblijft op onze authentieke Vogezen boerderij ‘Entre 

les Sources’ in Grandrupt de Bains met ruime 

gastenkamers en studio’s, de prima voorzieningen en de 

‘table d’hôtes’ met maaltijden uit eigen keuken. 

De boerderij ligt fraai tussen de heuvels en de weilanden 
van het prachtige landschap van de Vogezen. 
Slechts een paar stappen buiten het terrein vindt u een 

oase aan rust en de omgeving biedt voor fietsers en 

wandelaars volop mogelijkheden, zoals 

(wielren)fietsroutes voor beginners en gevorderden waar 

u als recreatie of sportliefhebber met uw eigen fiets vóór 

of na de lessen heerlijk van kunt genieten.  

Uitgebreide wandel en fietsroutes zijn aanwezig. 

Onze ruime cursusruimte (55 m²) kan worden gekoeld en 

verwarmd en is met de natuurlijke lichtinval geschikt voor 

iedere cursus. 

 

• PRIJS 
Arrangement prijs (6 nachten volpension) 

€ 1.075,00 per persoon 

 
Inclusief:  

Lesmateriaal  

Ontbijt, lunch en diner  

Koffie, thee en water , dranken tijdens diner zoals 

frisdrank, bier en wijn  

Lakenpakket, handdoeken  

Gratis WiFi  

 

 

• BOEKEN / MEER INFO 
        Entre les Sources 

       entre.les.sources@gmail.com 

       Tel. +31 641432035 

       www.tussendebronnen.nl 
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