
Language Weekend 

Met een Language Weekend van Regina Coeli 

leer je snel en effectief een vreemde taal. In de 

privélessen met je team van taaltrainers leer je 

communiceren in die situaties die voor jou rele-

vant zijn. Omdat je je een weekend lang kunt 

onderdompelen in de taal, heeft je taaltraining 

een hoog rendement.  

Je dineert op vrijdag en zaterdag met cursisten en 

een taaltrainer en spreekt dan de taal die je leert. 

Je hebt dus de mogelijkheid om ook buiten je 

lessen en studie-uren om de taal in een meer  

informele setting te oefenen. Ieder moment van 

de dag maken we voor jou effectief en productief. 

 

Op zondag sluit je je weekend af met een  

gezellige borrel met medecursisten en taaltrainers.  

 

 

Intakegesprek 

 

Wij nodigen je graag uit voor een intakegesprek. 

Samen met een taaltrainer bespreek je de situaties 

waarin je de taal gaat gebruiken. Ook wordt je 

huidige taalniveau en het niveau dat je nodig hebt 

bepaald. Op basis hiervan stelt ons team van taal-

trainers een weekendprogramma voor je samen 

dat goed aansluit bij je leerdoelen en je optimaal 

rendement oplevert.  

 

Meer informatie over het intakegesprek > 

 

Mochten je doelen in een weekend niet gehaald 

kunnen worden, dan overleggen we of er andere 

vormen mogelijk zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk 

het weekend te combineren met een aantal dagen 

taaltraining gedurende de werkweek of om meer-

dere weekenden te komen. 

 

 

 

 

 

Waarom kies je voor een taalweekend bij de 

Nonnen van Vught? 

 

 Je tijd op werkdagen is kostbaar en je kunt 

je gedurende de werkweek onvoldoende 

vrijmaken of focussen op taaltraining. 

 Je wil in korte tijd op een effectieve manier 

met meer zelfvertrouwen leren communi-

ceren in een vreemde taal. 

 Je hebt een helder doel voor ogen en wil 

daar tijdens de training naartoe werken. 

 Je wil het geleerde direct in de praktijk  

kunnen toepassen. 

 

 

Maatwerk op basis van je doelen  

 

Tijdens je programma werk je samen met native 

speakers gericht aan je doelen. Je programma 

bestaat in de regel uit zeven uur privéles, zeven 

studie-uren en vier lessen waarin je samen met 

andere cursisten de taal oefent en naar een hoger 

plan brengt.  

https://www.reginacoeli.com/our-approach/intake.html


Direct inschrijven of een intakegesprek plannen? 

 

Neem vooral contact met ons op als je na het 

lezen van deze informatie nog vragen hebt. Wil je 

je direct inschrijven voor een taalweekend, of wil je 

nog aanvullende informatie, neem dan telefonisch 

contact op met ons team Client Services.  

 

Je kunt ook het aanvraagformulier op onze web-

site invullen. Wij nemen dan binnen twee dagen  

contact met je op om een intakegesprek te  

plannen.  

 

 

Overnachten 

 

Met het intensieve programma wordt je brein flink 

aan het werk gezet. Daarom is het belangrijk dat je 

een goede balans tussen inspanning en  

ontspanning hebt. Je kunt tijdens het weekend je 

eigen sportroutine volgen door bijvoorbeeld te 

gaan wandelen, hardlopen of gebruik te maken 

van de fitnessfaciliteiten van Regina Coeli. 

 

Je kunt je optimaal focussen op het leren van de 

taal wanneer je tijdens het weekend bij Regina 

Coeli overnacht. Ons gastenverblijf Eikenheuvel 

bevindt zich in een vleugel van het taleninstituut. 

Bij het boeken van je taaltraining kun je aangeven 

of je wil blijven overnachten.  

 

Meer informatie over de overnachtings-

mogelijkheden > 

 

Tarieven 

 

De kosten voor een Language Weekend inclusief 

het Regina Coeli arrangement en twee over-

nachtingen bedragen:  

 

 Bij een privé boeking of een boeking door 

organisaties die niet BTW plichtig zijn:  

 € 2.852,50 inclusief 9% BTW op het Regina 

 Coeli arrangement en overnachtingen 

 Bij een zakelijke boeking: € 2.620,50  

 exclusief 21% BTW op trainingen en 9%  

 BTW op het Regina Coeli arrangement en 

 overnachtingen. 

 

Voor meer informatie over onze tarieven, kun je 

de tarievenpagina op onze website raadplegen.  

GRAAG TOT ZIENS IN VUGHT! 

https://www.reginacoeli.nl/contact/aanvragen-taaltraining.html
https://www.reginacoeli.nl/contact/aanvragen-taaltraining.html
https://www.reginacoeli.nl/over-regina-coeli/eikenheuvel.html
https://www.reginacoeli.nl/over-regina-coeli/eikenheuvel.html
https://www.reginacoeli.nl/taalcursussen/tarieven.html

