Taalinstituut “Spaans in Nijmegen”

Informatie Open Avond, maandagavond 28 januari en 4 februari 2019
Welkom op onze Open Avond op 28 januari of 4 februari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur.
Op de Open Avonden kunt u kennis maken met onze docenten, het lesmateriaal en de locatie.
Kies de avond die u het beste uitkomt, u kunt tussen 7 en 9 uur vrij binnenlopen.
Voorlichting
Onze docenten informeren u over hun lessen. Als u al eerder een cursus Spaans heeft gevolgd
dan kunnen zij met u vaststellen op welk niveau u het beste kunt starten.
De cursuscoördinator kan u informeren over organisatorische en administratieve
aangelegenheden.
Lesmateriaal
Wij gebruiken de methode “Caminos Nieuw”. U kunt het materiaal bekijken en wij kunnen u
adviseren bij de aanschaf van de boeken.
Locatie
Wij maken gebruik van de accommodatie van ROC Nijmegen.
De Open Avond vindt plaats op onze leslocatie in het hoofdgebouw van het ROC.
Adres: Campusbaan 6, 6512 BT, Nijmegen.
Het gebouw staat naast het Centraal Station, direct naast hotel Mercure.
Bereikbaarheid
De locatie is zeer goed bereikbaar per Openbaar Vervoer, fiets of auto.
Fietsers: er is een bewaakte fietsenstalling onder de hoofdingang. U bereikt de ingang van de
fietsenstalling via een tunnel onder de busbaan, tegenover de hoofdingang van het ROC.
Automobilisten: u kunt gratis parkeren op de parkeerplaats aan de achterzijde van het gebouw.
U bereikt de parkeerplaats als volgt: Kom naar het ROC gebouw via de Graafseweg en de Arend
Noorduijnstraat. Tussen het ROC gebouw en hotel Mercure bevindt zich de inrit naar de
parkeerruimte. (Let op bij het oversteken van de het fietspad en de busbaan daar!) Indien u bij de
slagboom meldt dat u voor lessen Spaans komt dan wordt deze voor u geopend.
In het gebouw is de route naar de Open Avond vanuit de receptie duidelijk aangegeven.
Let op: na 20.00 uur is de ingang van het gebouw alleen bereikbaar vanaf de parkeerruimte aan
de achterzijde en vanuit de fietsenstalling.
Wij vinden het leuk om u te zien op 28 januari of 4 februari!
www.spaansinnijmegen.nl

