Zwolle, 11 juni 2020

Betreft: Chinese les schooljaar 2020-2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
De vraag naar kennis over de Chinese taal en cultuur wordt steeds luider op de arbeidsmarkt. Kennis
van de taal en de cultuur van het oude en het nieuwe China past bij onze visie om leerlingen meer te
bieden dan het vastgestelde curriculum. Ook volgend schooljaar biedt het Gymnasium Celeanum haar
leerlingen de mogelijkheid om Chinese lessen te volgen. Door jezelf hierin te verdiepen, wordt je
wereldbeeld verruimd en word je voorbereid op een toekomst waarin China een steeds grotere rol zal
spelen.
Het afgelopen jaar hebben 20 leerlingen Chinees gevolgd. Een deel van de leerlingen zal in deze maand
het HSK examen niveau 1, 2 of 3 afleggen. Deze Chinese Proficiency Test is een internationaal erkend
examen van de Hanban, het hoofdbureau van alle Confucius Instituten. Leerlingen van alle jaarlagen
kunnen zich voor deze lessen aanmelden. De leerlingen volgen 2 lessen per week die zo mogelijk
aansluitend geroosterd worden. Ze vinden plaats op donderdagmiddag.
Ik ben zelf afgestuurd in Beijing. Ik doceer Chinees aan Hogeschool Windesheim bij de studierichting
International Business. Sinds 2012 geef ik ook les op het Gymnasium Celeanum.
Aan de lessen zijn kosten verbonden ten bedrage van € 275,- per schooljaar. Deze kosten zijn inclusief
het examengeld. Opgave kan door het onderstaand antwoordstrookje via de mail naar mij te sturen.
Leerlingen die komend jaar verder willen gaan met Chinees worden ook verzocht zich op deze wijze
aan te melden.
We verwachten dat we met dit aanbod weer een mooie bijdrage kunnen leveren aan de gymnasiale
vorming van uw kinderen.
Met vriendelijke groet,
Mw. MSc. X. (Xiaonan) Visch-Li
Docente Chinees
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoordstrook
aanmelding: uiterlijk vrijdag 3 juli 2020 mailen naar xvisch@celeanum.nl
Naam ouder/verzorger : _______________________________________________________
Ouder/verzorger van

: __________________________________________ Klas : ________

Geeft zijn/haar kind op voor de lessen Chinees in schooljaar 2020-2021.
NB: De nieuwe leerlingen die eerder al Chinees hebben geleerd worden verzocht om aan te geven welk
niveau zij hebben behaald of welke lesboeken zij eerder hebben gebruikt zodat ik een indeling van de
leerlingen op hun niveau’s kan maken.

