EASY LANGUAGES
Engels in Vancouver - ITTTI
Programma overzicht:
Vanaf 16 jaar
Minimumverblijf: 1 week
Aangename stad tussen de zee en de bergen
Moderne en familiale school
Cursus Algemeen Engels of examenvoorbereidingscursus
Gastgezin

Bestemming
Engels leren in Vancouver
Gelegen tussen de besneeuwde toppen van de Coast Mountains en het
glinsterende water van de Stille Oceaan is Vancouver zonder twijfel
een van de meest aantrekkelijke steden van Canada. Vancouver wordt
zelfs genoemd als een van de drie meest aangename steden ter wereld om
in te wonen.
Als cultureel en economisch centrum van de regio kent Vancouver veel
culturele, toeristische en sportieve attracties. Deze trekken bezoekers vanuit
de hele wereld. Nachtclubs, winkels, cafés en restaurants zijn er in overvloed
in de moderne wijken van het centrum in de stad, terwijl de bergen, bossen,
rivieren en meren rust bieden.
De school voor Engels ITTTI

Onze partnerschool ITTTI bevindt zich op de 3e verdieping van een stijlvol
gebouw in het centrum van Vancouver. De school heeft een capaciteit van 250
studenten: net voldoende om genoeg sfeer te creëren, zonder dat je het
gevoel hebt dat je opgaat in de menigte. De school wordt erkend als een
familie-instelling waar speciale aandacht wordt besteed aan elke student.
Accreditaties: Languages ??Canada, ALTO, PCTIA, WYSE, Best Activities
Program in Vancouver.
De school biedt:
18 ruime en lichtrijke klaslokalen met airconditioning
Een moderne computerruimte met 17 computers
Gratis wifi
Een lounge uitgerust met een magnetron, koelkast, televisie, tafeltennis,
tafelvoetbal
Terras met zetels en BBQ
Activiteiten/recreatie tijdens uw verblijf
De school organiseert wekelijks culturele activiteiten in de namiddag en 's
avonds. Deelname aan deze activiteiten is niet verplicht. Deze activiteiten
kunnen gratis of tegen betaling zijn en de frequentie varieert afhankelijk van de
tijd van het jaar.
Voorbeeldactiviteiten:
Bezoek wijken of bezienswaardigheden in Vancouver
Culturele uitstappen: musea, festivals...
Uitstapjes naar de pub, restaurant, bioscoop...
Kajakken, voetbal, tafeltennistoernooien, volleybal, bowlen...
Fietstochten
Barbecueparty's

Cursus
Cursussen Engels: algemene informatie

Lesduur: 50 minuten
Aantal studenten per klas: maximaal 14
Lesrooster: de lessen gaan 's ochtends of 's namiddags door
Niveautest op de eerste dag
Deelnamecertificaat bij vertrek
Regelmatige evaluatie van de voortgang
De docenten zijn gekwalificeerd om hun moedertaal aan buitenlanders te
doceren
Cursussen
Standaardcursus: 15 lessen Engels per week
3 lessen per dag, van 9:00-12:00, waarbij je werkt aan de vier
basisvaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Dit zal je helpen om
Engels te gebruiken in het dagelijks leven.
Aangeboden taalniveaus: beginners tot gevorderden.
Intensieve cursus: 30 lessen Engels per week
Ideaal programma om snel vooruitgang te boeken. De lessen worden gegeven
van 9:00 tot 16:40. In de namiddag kan je 3 lessen kiezen uit de volgende
opties: converseren, uitspraak, begrijpend lezen & spreken en spreekwoorden
& zegswijzen.
Aangeboden taalniveaus: beginners tot gevorderden.

Examenvoorbereidingscursus
IELTS: 30 lessen per week
Duur van deze cursus: 8 weken.

Als je aan een Engelse universiteit wilt gaan studeren, is een
voorbereidingscursus voor deze examens de eerste stap naar succes.
Leraren werken individueel met elke student om zijn/haar niveau en doelen te
bepalen. Je maakt testen en proefexamens om vertrouwd te raken met de
vraagstelling en leert de specifieke technieken om te slagen.

Minimum benodigd niveau om deze cursus te kunnen volgen: gevorderd.

Verblijf
Gastgezin
Eenpersoonskamer, gedeelde badkamer met halfpension.
Reistijd naar school: omdat de woonbuurten van Vancouver buiten de stad
liggen, zal het pendelen naar school meestal 40 tot 50 minuten duren
(maximaal 60 minuten) met het openbaar vervoer. Het gastgezin vertelt de
student hoe hij naar school kan gaan. Het openbaar vervoersysteem van
Vancouver is erg goed.
Opties tegen toeslag:
Volpension
Eigen badkamer
Praktische informatie:
Beddengoed en handdoeken worden voorzien
De wasmachine wordt ter beschikking gesteld van de studenten

Data & tarieven 2020
Data 2020
Begin van de cursus: de meeste lessen starten elke maandag het hele jaar
door, tenzij hieronder anders vermeld. Als maandag een feestdag is, begint de
sessie begint op dinsdag.
Vakanties en feestdagen (op deze dagen wordt er geen les gegeven; de
lessen worden niet ingehaald of terugbetaald): 01/01, 18/02, 19/04, 20/05,
01/07, 05/08, 02/09, 14/10, 11/11, 23-27/12.

Aangeraden data voor beginners: 21/01, 19/02, 18/03, 15/04, 13/05, 10/06,
08/07, 06/08, 03/09, 30/09, 28/10, 25/11, 30/12
IELTS: heel het jaar beschikbaar.
Tarieven 2020
Tarieven van het programma - AUD - Australische DollarBRL - Braziliaanse
RealCAD - Canadese DollarCHF - Zwitserse FrankEUR - EuroGBP - Britse
PondJPY - Japanse YenKRW - Koreaanse WonNZD - Nieuw Zeelandse Dollar
PLN - Poolse ZlotyUSD - VS Dollar
Alle inschrijvingsgelden en belastingen zijn inbegrepen
Zich inschrijven
Cursus & verblijf in gastgezin, individuele kamer, halfpension
Duur

15 lessen

30 lessen

IELTS

1 week

855

1000

-

2 weken

1290

1580

-

3 weken

1760

2195

-

4 weken

2215

2795

-

6 weken

3150

4020

-

8 weken

4080

5240

5240

12 weken

5885

7565

-

16 weken

7650

9810

-

18 weken

8560

10990

-

20 weken

9370

11970

-

24 weken

11055

14175

-

32 weken

14625

18785

-

36 weken

16100

20780

-

Extra week

230

360

-

Extra's
Volpension (per week)

30

Privé-badkamer (per week)

50

Extra nacht

45

Speciaal dieet (vegetarisch, halal, enz.) 50
Privé-les (per les)

90

Transfer - per transfer
Vanuit luchthaven van Vancouver 90

De prijs is inclusief:
De gekozen cursus
Verblijf bij een gastgezin (individuele kamer, halfpension)
Het lesmateriaal en boeken
Onbeperkte toegang tot internet
Alle belastingen en de administratieve kosten van de school
De prijs is exclusief:
De reis naar en van Vancouver + transfers
De lunch
Optionele activiteiten
De examenkosten, indien van toepassing (IELTS)
Visumkosten
Optionele verzekeringen

Praktische informatie
De reis
Dag van aankomst: zondag
Dag van vertrek: zaterdag
Luchthaven van aankomst:
Vancouver International YVR
Transfer mogelijk op aanvraag: tegen betaling, zie prijstabel

Let op: reserveer uw vervoer niet voordat wij het verblijf hebben bevestigd.
Visuminformatie
Heb je een visum nodig om dit programma te kunnen volgen? Voor meer
informatie hierover, zie onze website.
Aarzel niet om ons te contacteren via mail of telefoon als u meer informatie
wenst.

Video
Ontdek Vancouver en ITTTI!

