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Betreft: Chinese les 

 

 

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. Door jezelf hierin te verdiepen, 
wordt je wereldbeeld verruimd en word je voorbereid op een toekomst waarin China een steeds 
grotere rol zal spelen.  
 
Ook dit schooljaar biedt het Gymnasium Celeanum haar leerlingen de mogelijkheid om Chinese 
lessen te volgen. De leerlingen volgen 2 uur les per week die op de vrijdagmiddag van 14.10 uur 
tot 15.40 uur op de Zoom plaatsvindt. De les begint in periode 2 en duurt t/m periode 4 voor de 
toetsweek. Wij gebruiken de lesmethode ‘Standard course HSK’. Deze lesmethode sluit aan op 
het officiële, internationaal erkende HSK examen. De les is praktijkgericht en de leerlingen 
oefenen op allerlei manieren eenvoudige zinnen in alledaagse situaties. De nadruk van de lessen 
ligt op het gebied van luister- en spreekvaardigheid. Daarnaast worden er enkele 
veelvoorkomende karakters behandeld. Kennis over het land, haar inwoners en de gebruiken 
komen ook aan bod.   

Er is geen voorkennis van de Chinese taal vereist. Op donderdag 29 september van 15.00 uur 
tot 16.00 uur wordt er een proefles op de Zoom gehouden in lokaal 23. Wanneer je het 
achtste lesuur nog les hebt en graag de proefles wilt bijwonen, vragen we je een mailtje naar 
de coördinator klas 1 en 2 te sturen: tkruizinga@celeanum.nl Tijdens de les kun je 
kennismaken met de Chinese taal. Voor de leerlingen die al Chinese les op de basisschool 
hebben gevolgd of het HSK examen niveau 1 al hebben gehaald is het ook mogelijk om bij de 
groep voor gevorderden aan te sluiten. Tijdens de proefles wordt het geschikte niveau voor de 
leerlingen beoordeeld.  

Ik ben zelf afgestudeerd in Beijing. Ik doceer Chinees aan Hogeschool Windesheim bij de 
studierichting International Business. Sinds 2012 geef ik ook les op het Gymnasium Celeanum 
en aan Cnopius leerlingen (les voor hoogbegaafde leerlingen) van OOZ. 
 
Aan de lessen zijn kosten verbonden ten bedrage van €275,00 per schooljaar. Deze kosten zijn 
inclusief het examengeld. Aanmelding voor de proefles vindt plaats via Forms op 
https://forms.office.com/r/2RWRBrCw0A. Aanmelding voor de Chinese les per e-mail naar 
xvisch@celeanum.nl.  
 
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 
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