Tarieven EarlyBird voor basisscholen 2018/2019
De onderstaande tarieven gelden voor basisscholen met een EarlyBird-abonnement.
Alle bedragen zijn excl. btw tenzij anders vermeld. Een aantal diensten is vrij van btw. Daaronder valt in
ieder geval scholing en coaching.

Abonnement
Voor scholen met minder dan 300 leerlingen:

€ 250,- per jaar

Voor scholen met meer dan 300 leerlingen:

€ 500,- per jaar

Voorlichting
Teamvoorlichting:

€ 450,-

Ouderavonden:

€ 450,-

Coaching & advies
Schoolbegeleiders voor begeleiding, lesobservatie, voorbeeldlessen, etc.:

€ 100,- per uur

Directie voor advies, uitwerken invoeringsplannen, etc.:

€ 115,- per uur

Scholing
Cursus Classroom English

De cursus Classroom English wordt in 4 bijeenkomsten van 3 uur aangeboden, of op verzoek van de
school in frequentere, kortere sessies. Deelnemers leren over de vakdidactiek van vroeg
vreemdetalenonderwijs Engels en werken aan hun eigen Engelse taalvaardigheid.
Kosten cursus Classroom English:

€ 3.680,- (maximaal 25 deelnemers)

Kosten cursusboek Classroom English: € 13,25 incl. btw
Cursus Let’s Talk

In 4 bijeenkomsten van 1,5 uur oefenen deelnemers hun Engelse spreekvaardigheid en krijgen zij
meer zelfvertrouwen in het spreken van de Engelse taal (niveau A2-B1).
Kosten cursus Let’s talk:

€ 2.000,- incl. cursusboeken (maximaal 25 deelnemers)

Cursus CLIL

In 6 bijeenkomsten van 2 uur leren deelnemers hoe je Engels kunt integreren in zaakvakken en
ontwikkelen zij hun eigen CLIL-materialen.
Kosten cursus CLIL:

€ 3.680,- (maximaal 25 deelnemers)

Kosten cursusboek CLIL:

€ 13,25 incl. btw
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Cursus vvto-coördinator

In 6 bijeenkomsten verbeteren cursisten hun deskundigheid op het gebied van vvto Engels en werken
zij aan hun rol als vvto-coördinator. De cursus vvto-coördinator wordt elk jaar op diverse locaties
aangeboden in de avonduren. Kijk voor actuele informatie op www.earlybirdie.nl/vvto-coördinator, of
neem contact met ons op.
Kosten cursus vvto-coördinator: € 495,- per deelnemer
Handboek vvto:

€ 34,50

Workshops

EarlyBird kan verschillende workshops bij u op school verzorgen die uw team verder helpen met het
voldoen aan de landelijke standaard vvto. Alle workshops duren 1,5 uur. Kijk voor meer informatie
over ons workshopaanbod op www.earlybirdie.nl/workshops, of neem contact met ons op.
Kosten per workshop:

€ 450,-

Cursus vvtoE op maat

Een cursus van 5 sessies van 1,5 uur, bestaande uit 5 workshops naar keuze uit ons workshopaanbod.
Kosten Cursus vvtoE op maat:

€ 2.000,-

Kijkwijzer
In een traject van 3 tot 4 jaar werken scholen toe naar het EarlyBird-keurmerk. Gedurende het traject
worden scholen twee keer gevisiteerd. De Kijkwijzer is een door het Europees Platform erkend
instrument om te bepalen of een school voldoet aan de eisen van de landelijke standaard vvto Engels.
Per visitatie incl. verslaglegging: € 750,-

Reiskosten
Reiskosten:

€ 0,33 per km
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