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OMSCHRIJVING

Taalthuis 1e druk is een boek van Sjoerd de Vos uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN
9789461056160 Dutch for beginnersWith additional free website www.taalthuis.com: - Video- Audio-
Dialogues- Exercises- Chat room Book and website offer:- 10 lessons for beginners;- English translation
of words and dialogues;- Exercises practicing everyday situations;- Exercises in listening, speaking,
reading and writing.Book and website are complementary: subjects mentioned on the website are
explained from a different angle in the book, with different exercises and a different approach to grammar,
but with the use of the same words and dialogues.There are always (yes, 24/7, this is a global language
course!)at least a dozen students online in the chat room on the website. They can practice their Dutch
together, even if they live as far apart as China and Peru.Also check the free advanced Dutch language
course on the same website: www.taalthuis.com.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Taalthuis (paperback). Taalthuis 1e druk is een boek van Sjoerd de Vos uitgegeven bij Boom uitgevers
Amsterdam. ISBN 9789461056160 Dutch for beginnersWith additional ...

Het Taalhuis Westland biedt ondersteuning aan volwassenen bij het aanleren of verbeteren van taal- en
digitale vaardigheden, zoals lezen, schrijven, begrijpen van de ...

Taalhuis Amsterdam is a language institute based in the heart of Amsterdam. Our school welcomes
language students from a wide range of countries each year.



3

TAALTHUIS

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/36599

	Taalthuis PDF
	Sjoerd de Vos
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	TAALTHUIS



