Spaans Avanzado!
De ideale cursus voor wie het Spaans al goed
beheerst maar zich wil vervolmaken en zijn
kennis wil onderhouden! De actualiteit van
de Spaanstalige wereld komt aan bod in een
hele waaier aan teksten. We discussiëren over
allerhande kwesties, zelfs over hedendaagse
Spaanstalige literatuur. Verder ook aandacht
voor schrijfopdrachten: via (een beheersbaar
blok) afstandsonderwijs, krijg je de kans om je
op je lessen voor te bereiden op jouw tempo en
krijg je op en top geïndividualiseerde feedback.
Jouw taalbeheersing zal zienderogen groeien!

Meer info & inschrijvingen
Op het secretariaat van onze vestiging in
Sint-Andries en Heist of via onze website
www.cvoaltus.be

Het hele jaar door extra aanbod!
Contact
Sint-Andries | hoofdzetel

Heist & Sint-Andries
maandagavond 7/10 – 4/05 (H)
dinsdagvoormiddag 8/10 – 5/05 (SA)
vrijdagnamiddag 11/10 – 8/05 (H)
€ 180

NT2 – Nederlands voor
anderstaligen | Webcursus
Sollicitatiegesprekken
Sowieso gaan er het hele jaar door nieuwe
cursussen Nederlands van start, maar check
dit bijzonder aanbod: in de Webcursus
Sollicitatiegesprekken (niveau 2.3 / 2.4) leer je
hoe je een brief en een CV opmaakt en oefen
je met de interviewer op je gesprekken. Je logt
in van thuis uit en leert vlot over jezelf en je
interesses te vertellen; vervelende vragen
te beantwoorden en je CV en motivatiebrief toe
te lichten.
Van thuis!, verschillende reeksen (check de
website cvoaltus.be )
Reeks 1: zaterdagochtend 5/10 – 23/11
Reeks 2: maandagavond 25/11 – 20/01
€ 40 of € 10 (inburgeraars)

Manitobalaan 48, 8200 Sint-Andries
T 050 38 67 63
E secretariaat.sintandries@cvoaltus.be
ma - do 8u30 - 20u
vr
8u30 - 12u
Heist

Starten na 1 september?
Tuurlijk, bij CVO Altus!

Heistlaan 124, 8300 Knokke-Heist
T 050 62 98 45
E secretariaat.knokkeheist@cvoaltus.be
ma - vr
8u30 - 12u
ma, di
18u30 - 20u30
do
17u - 19u
wo
13u - 19u

cvo altus, dag-, avonden afstandsonderwijs
voor volwassenen

info@cvoaltus.be
www.cvoaltus.be

Cursussen met latere start
in Brugge en Knokke-Heist
Check onze centrumwebsite
www.cvoaltus.be voor het volledige aanbod
en schrijf je meteen in!

iOS 13 voor iPhone & iPad
De nieuwe grote update voor iPhone, mét een
geheel nieuw besturingssysteem voor de iPad,
komt uit in september 2019. Met deze cursus
van CVO Altus ga je aan de slag met deze
allernieuwste versies en leer je alle nieuwigheden
én verbeteringen van je smartphone en
tablet gebruiken.
Heist
donderdagvoormiddag 3/10 – 9/01
€ 60

iPad | iPhone: praktische apps
Meer apps leren gebruiken op je iPad of je iPhone
leer je in dit pakket. Op het menu o.a. apps
voor fotobewerking, muziek, film, tijdschriften,
winkelen, scannen van documenten, qr-codes... en
een opfrissing van de standaard apps.
Heist
vrijdagvoormiddag 4/10 – 14/02
€ 90

iPhone & Mac, dagelijks gebruik
In deze korte cursus combineren we het dagelijks
gebruik van iPhone en iPad met dat van de Mac.
We behandelen Podcasts, Spotify, Payconiq,
Bancontact & Wallet, QR-codes… en de thema’s die
jij als cursist graag behandeld wil zien.
Heist
vrijdagvoormiddag 4/10 – 10/01
€ 60

Wandel- en fietsroutes via GPS,
tablet en phone (snellerenden)
Ga je graag op uitstap als wandelaar of met
de (motor)fiets? Wil je het maximum uit je GPS/
routeplanner halen? Leer je hoe je efficiënt
tochten en routes plant, van kleine uitstappen
tot meerdaagse trips en dit voor alle systemen
en bestandsformaten. We gaan zowel offline
als online aan de slag en oefenen in de praktijk.
Voor deze cursus is een smartphone, tablet,
draagbare pc of gps-toestel vereist.
Heist & omgeving
vrijdagvoormiddag 11/10 – 17/01
€ 60

Taalcursussen voor anderstaligen:
Frans en Engels
In deze beginnerscursussen leer je in
eenvoudige situaties en op elementair niveau
communiceren in het Frans of het Engels.
Speciaal voor mensen die het Nederlands niet
(goed) beheersen!
Français pour étrangers | Heist
Heist & Sint-Andries
dinsdagavond 8/10 – 5/05 (H)
woensdagavond 9/10 – 6/05 (SA)
€ 180
English for foreigners | Sint-Andries
Sint-Andries
dinsdagnamiddag 1/10 – 28/04
€ 180

Business English for Beginners
Al wat basiskennis Engels maar je wil je
taalvaardigheid verruimen? Professioneel
Engels volgen om zowel als reiziger
te communiceren als je mannetje te staan
in een commerciële context? Oefen hier op
zakelijke telefoongesprekken, info vragen, een
factuur aanvechten of een klacht indienen,
een prijs onderhandelen, een zakelijke mail
opstellen … Bij de invulling van de thema’s
wordt ook rekening gehouden met de noden en
belangstellingsvelden van de cursisten.
Sint-Andries
dinsdagavond 1/10 – 28/04
€ 180

