
OPFRISTRAINING
NEDERLANDS

Contact

Willem Alexanderlaan 45
2e verdieping

4532 DB Terneuzen
 

0115  700 527 / 06 5583 4986
 

info@taalkracht.com

' t  Stof eraf!

✓ ervaren en betrokken taaltrainers

✓ uniek lesmateriaal

✓ persoonlijke aandacht

✓ (werkwoord)spelling en grammatica

✓ stijl

✓ extern geheugenkaartje 

✓ intensief en interactief

Checklist



De training 't Stof eraf! is een

eendaagse training die bij Taalkracht

of in-company gevolgd kan worden. 

Een training van 9.30u tot 16.00u
(inclusief 2 kleine pauzes en een

lunchpauze), in een groep van

maximaal 10 cursisten, inclusief
lesmateriaal en een  geheugenkaartje
kost €85,- per persoon. Dit is exclusief

btw en exclusief reiskosten bij training

op locatie. 

 

Specifieke vraag of wens? Informeer dan

naar de mogelijkheden.  

 

het KOSTENPLAATJE

In een kleine groep   van maximaal 10
personen blazen we het stof van de

kennis van grammatica, spelling en
stijl. 
Dit betekent oldskool luisteren naar de

uitleg aan de hand van relevante

voorbeelden en daarna newskool

oefenen en checken of het kwartje is

gevallen. 

 
INTENSIEF EN INTERACTIEF, DAT IS HOE HET WERKT.!

 

Vantevoren | van tevoren | van te voren

worden eigen teksten aangeleverd,

die in het tweede deel van de training

centraal staan: wat voor fouten worden

gemaakt? Hoe kan het beter? 

 

Tijdens de training zal veelvuldig een

"oh ja!" of een “ah, natuurlijk” geuit

worden. En dát is ook precies de

bedoeling.

 

NA DEZE TRAINING STAAN ALLE PUNTJES WEER OP DE I.

ONZE WERKWIJZE 'T STOF ERAF!

Taalkracht staat voor kwaliteit,
intensief leren, interactie en plezier.
We bieden trainingen op maat aan
die aansluiten bij de behoefte van onze

cursisten. 

 

Onze trainers zijn stuk voor stuk

professionals met liefde voor taal en

liefde voor onderwijs. Dat maakt het

volgen van een training bij Taalkracht

zo leuk & leerzaam!

OVER ONS

TAALTRAININGEN
TEKST

&
REDACTIE

Sterk in

Hoe zit het ook alweer met de

werkwoordspelling? Wanneer een d,

wanneer een t en wanneer dan dt? 

We praten over veelgemaakte fouten.

Want wanneer gebruik je hun en

wanneer hen? Wanneer als en wanneer

dan? Hoe schrijf je correcte, langere,
leesbare zinnen zonder fouten? 

 

Ook kijken we naar stijl: hoe schrijf je

een goede, leesbare en krachtige
tekst?

 


