
Geachte mevrouw, meneer,  
  
Al sinds een aantal jaren biedt het USG de leerlingen die dat willen de gelegenheid om lessen 
Chinees te volgen.   
  
China is een buitengewoon belangrijk en boeiend land en het Chinees is een prachtige 
taal. Over enkele jaren zal de wereld zelfs weer getuige kunnen zijn van de Chinese 
gastvrijheid in de internationale sportwereld. 
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=0QhObsgHh80 
 

Eersteklassers die zich in het nieuwe schooljaar willen wijden aan de Chinese taal en 
cultuur kunnen wekelijks een lesuur volgen. De kosten van in totaal 22 lessen bedragen in 
totaal € 220,00 (inclusief lesmateriaal à 39,95 Euro). De factuur zal per mail rechtstreeks 
door de docent worden verstuurd.   
  
De lessen worden gegeven door Claire Smulders, docente Chinees en vakdidactica Chinese 
taal en cultuur aan de Universiteit Leiden.  
Chinees is geen gemakkelijke taal, maar de ervaring leert dat leerlingen die er voldoende 
moeite voor doen (en die is niet groter dan voor bijvoorbeeld Grieks of Latijn) met succes en 
plezier Chinees kunnen leren.  
  
Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om ook in leerjaar twee en drie lessen 
Chinees te volgen. Aan het einde van zowel het tweede als het derde jaar kunnen leerlingen 
die dat willen bij het Confucius Instituut Leiden het Chinese staatsexamen HSK1 en HSK2 
afleggen en daarmee een internationaal erkend certificaat behalen. Claire Smulders biedt 
leerlingen tevens de mogelijkheid om in een later stadium voorbereid te worden op het 
Nederlands staatsexamen Chinese taal en cultuur.   
  
Via de antwoordstrook bij deze brief kunt u uw zoon/dochter opgeven.   
U kunt de antwoordstrook opsturen dan wel scannen en mailen (administratie@usgym.nl).  
 

Voor vragen kunt u terecht bij Claire Smulders (csmulders@usgym.nl).   
 
  
Verklaring deelname cursus Chinees leerjaar 1.  
  
Ondergetekende,  
  
………………………………………………………………………………………………… 

  

verklaart dat leerling(e)  
  
………………………………………………………………………………………………… 

  
mag deelnemen aan de cursus Chinees in leerjaar 1 gedurende het schooljaar 2020-2021 en 
verklaart zich bereid het verschuldigde lesgeld te voldoen.  
  
Handtekening:  
  
  
 

Inleveren uiterlijk 10 juli a.s. bij de administratie  
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