COVID-19 -- ItaliaItalia – Istituto di Lingua Italiana
Januari 2021- lessen online
Helaas Nederland is in lockdown, we zijn nu allemaal thuis door het coronavirus.
Vanaf januari bieden we daarom alleen online cursussen aan.
Cursussen die op locatie gepland stonden, worden zoveel mogelijk overgezet
naar online.
Hopelijk kunnen we vanaf het voorjaar ook weer offline cursussen aanbieden, voor nu ontmoeten we
jullie graag online!

September- Ottobre 2020 ritorniamo in classe!
De inschrijving voor de taalcursussen Italiaans is open
Ruim aanbod najaarscursussen: offline en online

Protocol leslokaal
•
•
•
•
•
•
•

De docent geeft u een warm welkom maar zonder de gebruikelijke handdruk.
De cursisten komen in de klas met hun mondkapjes.
Voor aanvang van de les worden alle “contactpunten” in het leslokaal gedesinfecteerd
In het leslokaal is desinfectiemateriaal aanwezig.
Cursisten en docenten kunnen indien gewenst daarmee zelf hun werkplek schoonmaken.
Het meenemen en nuttigen van voedingsmiddelen in het leslokaal is niet toegestaan.
Neem je eigen fles water en beker mee en wanneer je het leslokaal verlaat neem je dit weer mee
naar huis.
• Neem je eigen pen, schrijfpapier en boeken mee en laat na de les geen persoonlijke
eigendommen achter in het leslokaal.
Met deze inspanningen hopen we dat je in goede gezondheid kunt blijven genieten van onze mooie
Italiaanse taal.

Augustus 2020
COVID-19: Zolang de maatregelen tegen het coronavirus van kracht blijven, worden onze
cursussen met meer dan 6 cursisten tijdelijk voortgezet via face to face virtual classrooms.
juni

Juni 2020
Met inachtneming van alle richtlijnen en protocollen gaan we vanaf juni weer beperkt taaltrainingen
verzorgen in ons instituut aan het WG Plein 127.
Om de veiligheid van cursisten en docenten zoveel mogelijk te waarborgen, ontvangt ItaliaItalia in de
eerste periode alleen cursisten die een intensieve training, one to one of duo lessen volgen en
uitsluitend overdag tijdens de reguliere openingstijden van het gebouw WG Plein.
Zodra de mogelijkheid zich voordoet om weer groepstrainingen (met meer dan 3 cursisten) in het
instituut te verzorgen, zullen we het aanbod op onze locatie WG Plein te Amsterdam eerst uitbreiden
met kwartaalcursussen.
Momenteel zijn al onze groepscursussen (met meer dan 6 cursisten) tijdelijk alleen online te volgen.

Maart 2020
Lessen online vanaf 23 maart
Onze docenten zijn deze week druk bezig met het voorbereiden van een online voortzetting van de
cursussen. Vanaf volgende week (23 maart) gaan we daarmee waar mogelijk van start, op de
reguliere cursustijden.
Je docent neemt hierover contact met je op. Voor al uw overige vragen blijven wij gewoon per e-mail
of telefoon beschikbaar en zijn wij u graag van dienst.

