
 

 

 

INFORMATIE VOOR CURSISTEN 
 

Contactgegevens 

AOC Laakhage 

Calandstraat 1, 5e verdieping 

2521 AD  Den Haag 

Tel: 070-3456005 

E-mail: info@taalaanzee.nl 

Website: www.taalaanzee.nl 

Wifi (na de herfstvakantie): taalaanzee-gast. Wachtwoord: taalaanzee@denhaag  

 

Taal aan Zee is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur  

 

Hoe kom je bij Taal aan Zee? 

Taal aan Zee zit in AOC Laakhage. Het gebouw is tegenover het Haags Taalplein. Neem in het 

gebouw de trap of lift (rechts van de receptie) naar de 5e verdieping.  

  

Kijk voor meer informatie op https://taalaanzee.nl/contact.  

 Kom je met de fiets? Zet je fiets voor het gebouw. 

 Kom je met de bus of tram? Bus 22, 26 en 29 stoppen voor het gebouw (halte Calandplein). 

Vanaf tramhalte Jacob Catsstraat of Wouwermanstraat (tram 9, 11 en 12) loop je ongeveer 5 

minuten.  

 

Vragen? 

 

 Bureau 

Receptie (ingang 5e verdieping) of kamer 5.24 

 Voor nieuwe cursisten (informatie, betalingen en het kopen van boeken) 

 Voor alle algemene vragen 

 

Cursistenbegeleiding (Diana Goeman & Margot Schoemaker) 

Kamer 5.32: dinsdag en donderdag 10-15 uur  

 Voor cursisten die les volgen  

 Voor vragen over de lessen, voor problemen met je lesrooster en voor uitschrijven  

  

 Coördinatoren Nederlandse les (Peter van Gils, Eva de Bruijne)  

Kamer 5.30 

 Voor alle cursisten en docenten 

 Bij problemen of klachten  

  

 Coördinator alfabetisering (Inge van der Schoot) 

  Kamer 5.33 

 Voor cursisten en docenten alfabetisering 

 Bij problemen of klachten 

 

 

http://www.taalaanzee.nl/
https://taalaanzee.nl/contact


 

Vakanties en vrije dagen cursusjaar 2021-2022 tot en met de zomervakantie 

Herstvakantie 18 tot en met 22 oktober 2021  

Kerstvakantie 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari 2021 tot en met 4 maart 2022 

Paasweekend 15 tot en met 18 april 2022 

Meivakantie 25 april tot en met 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

Pinkstermaandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli tot en met 19 augustus 2022 

 

Informatie over de lessen 

 In de brief staat wanneer je les hebt. Kom op tijd. 

 Je betaalt € 25,- inschrijfgeld bij de receptie. Je kunt pinnen.  

Heb je nog geen verblijfsvergunning? Dan betaal je geen inschrijfgeld. 

De docent vertelt of je een boek moet kopen. Je koopt het boek bij de receptie.  

Heb je problemen met betalen? Praat met de coördinator.  

 Kun je niet komen, bel dan vóór de les op: 070 – 3456005 of stuur een WhatsApp naar je 

docent! Vertel duidelijk je naam en je cursistnummer (zie brief).  

 Je moet iedere maand 80% van de lessen aanwezig zijn.  

 Ben je te weinig in de les, dan schrijven we je uit. 

 Maak geen afspraken tijdens de lestijden. 

 Zet het geluid van je mobiele telefoon uit tijdens de les. 

 Heb je een klacht of probleem? Praat met je docent. Helpt dat niet? Praat dan met een 

cursistenbegeleider of de coördinator.  

 Wil je extra les? Ga naar de cursistenbegeleiders. 

 

Vakanties  

In de schoolvakanties zijn er geen lessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebouw 

 Eten en drinken doe je in de kantine. Koffie en thee zijn gratis.  

 Zet na de pauze je kopje zelf weg.  

 Roken mag niet in de school.  

 Laat de lokalen netjes achter.  

 Ga goed om met de computers. Sluit ze na gebruik af.  

 Let goed op je spullen. Taal aan Zee is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.  

 

Coronaregels 

We houden ons aan de regels van de overheid. 

 Was je handen. 

 Schud geen handen. 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 


