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 De cursussen Talen voor Levensgenieters gaan door van september tot juni met een kalender van gespreide lessen. Meestal is dit om de 14 dagen maar er zijn ook  
     grotere sprongen omwille van vakantiedagen.  
 
     De wintercursussen (in Temse) starten later in de maand november en eindigen tegen mei. Ze gaan wekelijks door. 

 
Frans  Engels Spaans Italiaans Duits 

Lokeren 

Frans 1B - levensgenieters 

deel 2 

donderdagvoormiddag 

Engels 2A - levensgenieters 

deel 3 

dinsdagnamiddag 

Spaans 1A - levensgenieters 

deel 1 

donderdagnamiddag 

Italiaans 1B - levensgenieters 

deel 2 

dinsdagnamiddag 

 

  

Engels 3A - levensgenieters 

deel 5 

donderdagnamiddag 

Spaans 1B - levensgenieters 

deel 2 

maandagnamiddag 

Italiaans 2A - levensgenieters 

deel 3 

donderdagnamiddag 

 

  

Engels 4B - levensgenieters 

deel 8 

donderdagnamiddag 

Spaans 2A - levensgenieters 

deel 3 

donderdagvoormiddag 

Italiaans 3A - levensgenieters 

deel 5 

donderdagnamiddag 

 

   

Spaans 3A - levensgenieters 

deel 5 

maandagnamiddag 

Italiaans 3B - levensgenieters 

deel 6 

dinsdagnamiddag 

 

Dendermonde 
Wijkschool 
Donck 

  

Spaans 1A - levensgenieters 

deel 1 

dinsdagnamiddag 

Italiaans 1A - levensgenieters 

deel 1 

dinsdagnamiddag 

Duits 1A - levensgenieters  

deel 1 

woensdagvoormiddag 

   

Spaans 1B - levensgenieters 

deel 2 

vrijdagvoormiddag 

 

 

Aanbod Talen 2019 – 2020  
Levensgenieters (met kalender) + Wintercursus 



 

2 

 

 

     Alle lesdagen zijn onder voorbehoud vermeld en kunnen om organisatorische redenen nog worden gewijzigd. 

     
    Inschrijvingsmomenten  
                

• tot eind juni 2019 via www.leerstad.be - knop Elektronisch inschrijven - daarna via onze nieuwe website www.cvofocus.be  

• van 12 juni tot en met 4 juli tijdens de openingsuren van het secretariaat, 

• vanaf 19 augustus elke werkdag 14.00 tot 20.00 uur, 

• vanaf 2 september tijdens de openingsuren van het secretariaat. 

Grembergen  

Engels 3A - levensgenieters 

deel 5 

dinsdagvoormiddag 

Spaans 1B - levensgenieters 

deel 2 

maandagvoormiddag 

 

 

  

Engels 5A - levensgenieters 

deel 9 

dinsdagvoormiddag 

Spaans 2A - levensgenieters 

deel 3 

maandagvoormiddag 

 

 

   

Spaans 4B - levensgenieters 

deel 8 

woensdagvoormiddag 

 

 

Sint-Gillis 
Dendermonde 

  

Spaans 1A - levensgenieters 

deel 1 

dinsdagnamiddag 

 

 

   

Spaans 2B - levensgenieters 

deel 4 

dinsdagnamiddag 

 

 

Laarne  

Engels 2A - levensgenieters 

deel 3 

maandagnamiddag 

Spaans 1A - levensgenieters 

deel 1 

maandagnamiddag 

 

 

  

Engels 3B - levensgenieters 

deel 6 

vrijdagnamiddag 

Spaans 4B - levensgenieters 

deel 8 

donderdagnamiddag 

 

 

  

Engels 5B - levensgenieters 

deel 10 

vrijdagnamiddag 

  

 

Temse   

Spaans 2B – wintercursus 

deel 4 

dinsdagnamiddag 

 

 

Grote informatie- en inschrijvingsavonden op donderdag 29 augustus 2019 van 18.00 tot 20.00 uur, 
Behalve in Dendermonde op dinsdag 27 augustus van 18.00 tot 20.00 uur. 

 

http://www.leerstad.be/
http://www.cvofocus.be/

