
Je taaltraining bij Regina Coeli 

Je gaat een taaltraining volgen bij Language 

Institute Regina Coeli. Onderstaand kun je 

meer lezen over het verloop van een trai-

ning in ons instituut. Heb je nog vragen, 

neem dan contact met ons op via telefoon-

nummer 073-684 87 90 of  

e-mailadres clientservices@reginacoeli.nl.  

We wensen je veel succes tijdens je taaltrai-

ning! 

Lestijden 

De lessen starten elke ochtend om 8.20 uur. Een 

les duurt 55 minuten. Je hebt pauzes tussen:  

 10.15 en 10.35 uur 

 12.30 en 13.25 uur (lunch), en  

 15.20 en 15.40 uur 

 

Je dag eindigt tussen 20.00 en 21.00 uur met  

uitzondering van vrijdag. Dan sluiten we de dag af 

met een borrel tot 18.00 uur.  

 

Gebruik van het talenpracticum 

Zorg ervoor dat je tijdens de training je inlog-

gegevens bij de hand hebt, zodat je vlot van start 

kunt in het talenpracticum. 

 

Maaltijden 

Tijdens je lesdag ben je de hele dag te gast bij 

Regina Coeli. Alle maaltijden worden verzorgd 

door de medewerkers van de catering.  

Ontbijt: 7.00 - 9.00 uur 

Lunch: 12.00 - 14.00 uur 

Diner:  inloop van 17.30 - 18.00 uur 

 

Heb je specifieke dieetwensen, dan houden wij 

daar graag rekening mee.  

 

Draadloze internetverbinding 

Je kunt via je laptop, tablet of smartphone  

inloggen op ons draadloze netwerk.  

Trainingsprogramma 

Op je eerste lesdag begroeten wij je graag rond 

8.00 uur. Je ontvangt dan je lesprogramma en een 

korte uitleg over de taaltraining.  

 

Overnacht je in gastenverblijf Eikenheuvel, dan 

kun je op zondagavond inchecken tussen 20.00 en 

23.00 uur.  

 

Tenzij anders afgesproken, bestaat je programma 

uit vier privélessen van native speakers met aan-

sluitend persoonlijke studieopdrachten en zelf-

studie. Daarnaast kun je de hele dag gebruik-

maken van de faciliteiten van Regina Coeli.  

 

Ook op de informele momenten zoals tijdens de 

maaltijden ben je met de taal bezig. Je gebruikt de 

taal dan in ‘echte’ situaties met medecursisten of 

cursisten die jouw doeltaal als moedertaal hebben. 
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Yogales  

Als cursist van Language Institute Regina Coeli kun 

je deelnemen aan de yogales die verzorgd wordt 

tijdens je taaltraining. Door het volgen van de les 

creëer je ruimte in je hoofd om een taal te leren 

en ervaar je een moment van ontspanning.  

Een gekwalificeerde docent verzorgt een les 

vinyasa slow flow yoga, een vorm die geschikt is 

voor zowel beginners als gevorderden. De voertaal 

tijdens de les is Engels. Zorg ervoor dat je  

comfortabele kleding draagt.  

Tijdstip: dinsdag en donderdag 6.45 – 7.30 uur 

Locatie: yogaruimte in het souterrain  

 

 

 

Parkeren bij het instituut 

Bij het taleninstituut is een ruim parkeerterrein 

aanwezig. Wij adviseren je geen waardevolle  

spullen in je auto achter te laten. Regina Coeli 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal van 

je eigendommen. 

 

Je bereikbaarheid tijdens de taaltraining 

We adviseren je tijdens je training afstand te  

nemen van je werk, zodat je je volledig kunt  

richten op het leren van de taal. Op die manier 

bereik je het beste resultaat.  

 

Meet & Greet 

Op maandag ben je van harte welkom bij de Meet 

& Greet in Chatwell. Hier ontmoet je je mede-

cursisten. De borrel start om 17.45 uur. Vanaf 

18.30 uur kun je aanschuiven bij het diner.  

 

Fitnessfaciliteiten  

Tijdens je training kun je gebruikmaken van de 

fitnessfaciliteiten in ons instituut. Daarnaast kun je 

een fiets lenen en zijn er diverse fiets– en wandel-

routes beschikbaar bij de receptie. 

 


