“Chinese School Rotterdam en Omstreken”is opgericht door een groep Chinese
zakenlieden in 1983. Mede door hun inzet en financiële bijdrage blijft de
continuïteit van onze school gewaarborgd. Onze school heeft de afdelingen
kleuterklassen, basisschool, middelbare school en conversatiecursussen. Behalve
het overbrengen van kennis over Chinese cultuur en taal,legt onze school ook de
nadruk op de juiste normen en waarden. Want zowel kennis als persoonlijkheid zijn
de belangrijke sleutels tot succes in het leven.
Kenmerken van onze school:
 Een goede organisatiestructuur
 Gekwalificeerd leerkrachten
 Multi linguïstische lesmethode en aanpak
 Individuele begeleiding
 Buitenschoolse activiteiten
 Gebruikmaking van multimedia in de les
Lesinhoud: spreek en luistervaardigheid, lees en schrijfvaardigheid, Mandarijns,
Pinyin,zang etc.
Culturele activiteiten: Kung Fu, Volksdans(excl.Schoolgeld).
Taalgebruik in de les: Tot nu toe worden de lessen gegeven van Kantonees groepen
in zowel Kantonees als Mandarijns. Verder hanteren wij de
vereenvoudigde schrijfwijze.
De lessen van Putonghua groepen wordt gegeven in het
Mandarijns. Hierbij wordt de vereenvoudigde schrijfwijze
gehanteerd.
Lesmaterialen: In alle klassen worden de lesboeken gebruikt die erkend zijn door
de Chinese of Nederlandse overheid.
Kwalificaties: De leerkrachten hebben overzeese onderwijservaring en/of zijn in
het bezit van erkende diploma.
Lestijden:

11:00 – 14:30 op zaterdag

Inschrijven groepen
- Kleuterklassen
Mandarijnse groep 1 of 2
Kantonees groep 1 of 2

- Basisschool
Mandarijns groep 3 t/m 8
Kantonees groep 3 t/m 8
- Middelbare school
Niveau 1 t/m 3
- Mandarijncursus (voor volwassen)
Niveau 1 t/m 3

Procedure aanmelding:
- Een ingevuld inschrijfformulier met 1 pasfoto
- Een vooruitbetaling van schoolgeld voor €25 (Het vooruitbetaalde
schoolgeld wordt niet gerestitueerd)
Kosten :
klas

schoolgeld
per maand

Les materiaal
(eenmalig)

Kleuter groep 1 en 2

€25,-

€10,-

Mandarijns groep 3 t/m 8

€26,-

€10,-

Kantonees groep 3 t/m 4

€26,-

€20,-

Middelbare 1t/m 3

€26,-

€20,-

Mandarijncursus
(voor volwassen)

€22,50

課本自己購買

Het schoolgeld is voor het hele jaar en het wordt in 2 keer geïnd. Het
vooruitbetaalde schoolgeld wordt bij de eerste betaling in september in
vermindering gebracht.
1e schooldag op zaterdag 5 September 2015
Info: Mw. Flora Sher (School Directrice) 06-2120 9698

Website: www.csro.nl
E-mail: info@csro.com
Adres: Lyseum Rotterdam

Beukelsdijk 91, 3021AE Rotterdam

