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INSTITUUT CERVANTES

Wat voor soort persoon ben jij? Sta je onder de douche te zingen zodat de buren je kunnen horen? Zou jij een wedstrijd win-
nen voor de meest rare hoed? Als je een taart ziet staan zou je er dan het liefst je vinger in steken?

Geweldig! DAN BEN JIJ NET ALS WIJ!

Als je dit leest dan betekent het dat vandaag je geluksdag is: Je hebt TARONJA gevonden, je beste vriend!

In 2004 besloten Eva, Fernando en Maxi (jeugdvrienden) een bedrijf te beginnen wat een weerspiegeling van hun zelf moest 
zijn. Een professionele school die tegelijkertijd vrolijk, raar en lekker gek mocht zijn. En na een paar jaar is TARONJA hun pas-
sie, hun leven en hun eigen kind geworden. Zoals jij je ook zult voelen, net als thuis of misschien wel beter!

TARONJA is een plek voor mensen die jong zijn, maar hier hebben we het niet over leeftijd.  We hebben het over mensen die 
jong zijn van geest! Heb jij een vrolijk lied voor elke dag van je leven? En als je gaat slapen, heb je alweer zin in de avonturen 
die je morgen zullen brengen? Voel jij je als een kind vanbinnen?

In TARONJA voelen we ons allemaal kind, en willen we zoveel mogelijk plezier maken in dit leven. Ben jij klaar om mee te 
doen?

IALC

WELKOM

VANDAAG IS JOUW GELUKSDAG

In september 2006 hebben we een overeenkomst gete-
kend waardoor TARONJA erkend is bij “Instituut Cervan-
tes”. Deze erkenning houdt in dat we strenge controles 
ondergaan op kwaliteit van het lesprogramma en facilitei-
ten, administratieve taken en accommodatie. Iedere dag 
streven wij ernaar om volgens de normen te werken en 
om jou de beste Spaanse lessen te geven.

www.cervantes.es

The international Association of Language Schools (IALC) is 
opgericht in 1983. Het brengt scholen samen die een hoge 
kwaliteitsstandaard hanteren in hun lesprogramma’s. Nu 
zijn er wereldwijd 140 scholen lid van IALC. Deze scholen 
leren internationale studenten hun eigen taal, met een 
hoge kwaliteitsstandaard. Dat ook TARONJA lid is van deze 
vereniging betekent dat ook onze lessen aan de hoge kwa-
liteitseisen voldoen.

www.ialc.org

PICTURE

CONTACT!
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• Omdat het de perfecte grootte met een inwonersaantal van één miljoen heeft. Het biedt net zowel toeristische attracties 
en openbaar vervoer (metro, bus, tram, Valenbisi etc.) als grotere steden maar heeft tegelijkertijd het gemak van een kleine 
stad. Dus alles dichtbij de hand en heerlijk en comfortabel verblijven.

• Omdat Valencia een geweldig strand heeft, je bent er in 15 minuten vanuit het centrum.

• Omdat het één van de mooiste en meest culturele steden is in Spanje. Het is schoon, rijk en erg veilig.

• Omdat de kosten van het levensonderhoud niet hoog zijn in vergelijking met andere steden.

• Omdat het gunstig is gelegen als je andere bestemmingen in Spanje wilt bezoeken. Er zijn goede verbindingen tussen 
Valencia en bijvoorbeeld Madrid, Barcelona en Ibiza.

• Omdat iedereen in Valencia het puur SPAANS spreekt.

• Omdat we in de beste zone van Valencia zitten. Midden in het centrum in een gezellige autovrije straat vol met barretjes 
en winkels.

• Omdat er 6 sociale / culturele lessen zijn inbegrepen per week.

• Omdat we een hoog gewaardeerde school zijn en tevens erkent door het “Instituut Cervantes”

• Omdat we het beste activiteiten programma hebben, geen andere school steekt hier zoveel tijd, energie en liefde in!

• Omdat onze school uniek, kleurrijk en anders is.

• Omdat je voor altijd onderdeel van onze FAMILIE zal zijn!

• Omdat je de paella van Chef NANDO zult eten!

WAAROM ZOU JE VOOR VALENCIA KIEZEN?

WAAROM ZOU JE VOOR TRANONJA KIEZEN?
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EVA is de leidinggevende directrice. Ze zorgt ervoor 
dat alles op rolletjes loop in de school. Ze heeft een 
master in Fine Arts en dat maakt dat de school er zo 
mooi, kleurrijk en artistiek uitziet.

MAXI is de derde directeur van de school. Hij is af-
gestudeerd in Spaans en hij zorgt ervoor dat alles 
perfect verloopt wat betreft de studieprogramma’s. 
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor Taronja’s on-
line universum.

FERNANDO Is de tweede directeur van de school. 
Hij is afgestuurd in Engels en Italiaans en is verant-
woordelijk voor de internationale relaties en zorgt 
ervoor dat er iedere week weer een vol activiteiten-
programma klaarstaat. Hij staat ook wel bekend als 
‘the Great Chef Nando’.

MARTA is onze hoofd receptie. Zij is afgestudeerd in 
Communicatie en heeft administratieve werkerva-
ring bij een ambassade. Ze spreekt Engels en Deens. 
Met Marta en haar team heb je vanaf het eerste mo-
ment contact. Ze heeft altijd een lach op haar gezicht 
en zal jouw vragen met plezier beantwoorden en 
problemen oplossen.

JENNY is de hoofd lerares en heeft een Master in gevor-
derde Spaanse Studies en is gespecialiseerd in Spaans 
als een vreemde taal. Ze is een expert in lesgeven in een 
digitale omgeving en Videoweb communicatie. Ze coördi-
neert ook ons geweldige lerarenteam en daarnaast zorgt 
ze ervoor dat de lessen, lesroosters, groepen en niveaus 
perfect georganiseerd zijn.

WIE IS 
WIE
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Onze school is gelegen in een voetgangersgebied van het 
stadscentrum, in een mooi 19e eeuws gebouw. Omgeven 
door cafeetjes en restaurantjes.

Binnen zul je ontdekken dat ieder hoekje is ingericht door 
jonge Valenciaanse kunstenaars. De school is een authen-
tiek kunstwerk.

De lokalen zijn voorzien van moderne faciliteiten waardoor 
er fijne en comfortabele leeromgeving heerst in de school.

Op loopafstand van de school kun je veel interessante 
toeristische plaatsen bezoeken zoals La Lonja, de centrale 
markt, de gezellige buurt El Carmen en zoveel meer!

Onze leraren hebben allemaal hun studie Spaans aan de 
universiteit afgerond en daarnaast zijn ze getraind om les te 
geven aan studenten voor wie Spaans een vreemde taal is,

Ze zijn enthousiast, jong, vriendelijk en staan altijd klaar om 
je te helpen met vragen of twijfels.

Onze cursussen worden ondergaan aan strenge controles 
gekwalificeerd door het instituut Cervantes.

We garanderen je een snelle en effectieve manier om Spaans 
te leren.

Naar het buitenland reizen is altijd een mooie ervaring. Dat 
is waarom we jou, naast de Spaanse lessen, een compleet en 
gevarieerd activiteitenprogramma aanbieden.

Elke week bieden we een wisselend programma zoals, de 
welkoms Paella Party, kennismaking routes door Valencia, 
Spaanse kook les, Flamenco avonden, concerten en na-
tuurlijk ook de tapas avonden zijn belangrijk onderdeel van 
ons culturele programma’s.

We willen je namelijk meer bieden dan alleen een cursus 
Spaans, een ervaring die je nooit meer vergeet!

DE
SCHOOL

DE SCHOOL EN ZIJN 
FACILITEITEN

SPAANSE TAAL LEREN

SOCIALE EN CULTURELE 
ACTIVITEITEN

PERCENTAGE VAN STUDENTEN BIJ LAND

PERCENTAGE VAN STUDENTEN BIJ LEEFTIJD

NUMMER VAN STUDENTEN BIJ WEEK

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

19% ITALIË
16% DUITSLAND
12% NEDERLAND
11% UK
7%   ZWITSERLAND
9%   OOSTENRIJK
6%   FRANKRIJK
4%   SCANDINAVIË
7%   EST VAN EU
3%   USA
2%   CHINA
1%   INDIA
1%   CANADA
1%   AUSTRALIË
1%   ZUID KOREA
1%   JAPAN

37% VAN 18 TOT 23
32% VAN 24 TOT 34
17% VAN 35 TOT 49
14% 50+

160

130

75

40
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MOOIE ARTISTIEKE SCHOOL
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04 CURSUSSEN

TARONJA biedt een breed aanbod aan cursussen. Alle leerprogrammas zijn zorgvuldig uitgekozen en ondergaan intensieve 
kwaliteitscontroles. Onze leraren zijn er op ingesteld om de lessen voor te bereiden aan de hand van de behoeften, doelen en 
interesse van de studenten. En natuurlijk ook gebaseerd op hun eigen kwaliteit en creativiteit van lesgeven.

Wij houden het aantal studenten in een klas laag (minimaal 4, maximaal 10) zo kunnen de leraren goed voldoen aan ieders 
individuele behoeften.

Het lesmateriaal (teksten, attributen, video’s, muziek) zijn altijd uitgezocht op het niveau van de klas. Aan het eind van de 
cursus ontvang je een certificaat waarop het aantal gevolgde uren staat. Om dit certificaat te bemachtigen moet je minimaal 
80% van de lessen aanwezig zijn.

METHODOLOGIE ONZE LERAREN

Ons doel is om onze studenten de Spaanse taal en cul-
tuur te leren door een totaal ervaring te geven (in de klas 
maar ook daarbuiten) dit op een interculturele, commu-
nicatieve leuke en motiverende wijze.

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van de vaar-
digheden die nodig zijn om een nieuwe taal te leren. Dat 
houd in dat je op alle vlakken je Spaans zal leren: lezen, 
schrijven, luisteren en spreken. Om dit te realiseren vol-
gen we constant de inhoud van de lessen door educatief 
onderzoek en onze eigen lesmethodes.

Ons leraren team selecteert een gebruikt verschillende 
werkbladen, activiteiten, korte films, video’s, liedjes, onli-
ne presentaties, sociale netwerken, etc. Zoals je ziet ge-
bruiken wij onze eigen lesmaterialen en volgen wij geen 
lesboeken. Op deze manier kunnen we beter aan de 
behoeften voldoen van elke klas met als resultaat dat in 
onze klassen hun eigen niveau kan volgen.

Een ander voordeel van het niet volgen van een boek is de 
attentie, de zorg, het werk en toewijding die onze leraren 
steken in het voorbereiden van het lesmateriaal. De lera-
ren zoeken altijd de beste les manier om optimaal les te 
kunnen geven om het niveau van de klas.

Onze leraren zijn afgestudeerd in Spaanse filosofie en 
hebben ervaring in het geven van Spaans als vreemde 
taal. Onze leraren zijn energiek en werken samen in een 
klein en gezellig team. Ze zullen altijd voor je klaar staan 
wanneer je iets nodig hebt of over iets twijfelt.

Ons team ondergaat een streng controle test en klassen 
inspecties. Belangrijke onderdelen van de voorbereiding 
zijn: de kennis, het gebruik van technologie in het lokaal 
en het leerprogramma door middel van video vergaderen 
en virtuele omgeving.

Wanneer de Spaans cursus in beëindigt, kunnen de stu-
denten doorgaan met studeren door middel van onze 
online programma’s
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ALGEMENE CURSUSSEN

Toe te voegen uitspraak en 
conversatie workshops
 
Verbeter je Spaanse vaardigheden met onze multi-level 
workshops. Combineer ze of probeer ze apart.

Beschikbaar vanaf een A2 level, bij afname van een inten-
sieve cursus.

MULTI-LEVEL Dankzij deze methode werken studenten 
van verschillende niveaus met elkaar samen. De studen-
ten oefenen de structuren die zij kennen, geleidt door 
een ervaren docent, op hun eigen temp om hun spreek 
vaardigheden te verbeteren.  

1. Uitspraak en lichaamstaal workshop + 5

Deze workshop richt zich op de verbetering van uit-
spraak, intonatie en lichaamstaal op interculturele en 
dynamische manier. Het wordt op een speelse manier 
geoefend door middel van werkelijke situaties. 

2. Conversatie workshop + 5 

Deze workshop richt zich op Spaans actuele issues.  
Er wordt gewerkt met een interculturele aanpak op een 
interactieve manier. Tijdens de workshop wordt er na-
druk gelegd op uitbreiding van de vocabulaire, uitdruk-
ken va mening en de verbale communicatie. De Spaanse 
docent leidt de conversatie, corrigeert de fouten van ie-
der student en motiveert de groep. 

Intensieve DELE examen 
voorbereidingscursus
 
TARONJA is een officieel examen centrum voor het DELE 
examen. Hier focus je op de voorbereiding van het DELE 
examen. DELE is vereist als je wilt werken voor grote 
Spaanse bedrijven (bijvoorbeeld Inditex, Telefónica, San-
tander, Repsol en anderen). Daarnaast vraagt de meer-
derheid van de universiteiten in Spanje ook een DELE 
certificaat als je bij hen wilt studeren.

DELE heeft vijf examen momenten per jaar en hier in 
TARONJA zullen we u, als geen andere school dat kan, 
voor dit examen voorbereiden om deze officiële titel te 
verkrijgen. Je moet op zijn minst hetzelfde niveau Spaans 
hebben als het examen dat je wilt halen. De DELE cursus 
bestaat uit 20 lessen per week + 6 leerzame activiteiten.

We garanderen een snelle en efficiënte manier om de 
Spaanse taal te leren.

Verbeter je uitspraak en conversatie skills met onze twee 
workshops!

Onze cursussen ondergaan strenge kwaliteitscontroles.

Intensieve cursus 20 + 6*
 
Deze cursus is speciaal voor jou als je Spaans wilt leren en 
tegelijkertijd genoeg vrije tijd wilt hebben. Bijvoorbeeld 
om Valencia te verkennen en lekker naar het strand te 
gaan. Je traint de vier vaardigheden (spreken, luisteren, 
schrijven en lezen) in een communicatieve omgeving. 
Dankzij deze methode zul je effectief Spaans leren.

De intensieve cursus bestaat uit 20 lessen Spaans + 6 
leerzame activiteiten per week



10

SPECIALE CURSUSSEN

Intensieve cursus + 
Individuele lessen + 6*
 
In deze combinatie van lessen heb je naast de inten-
sieve Spaans les (in een groep) iedere dag een één-op-
één les. Deze individuele les is op maat gemaakt: Ons 
lerarenteam voegt zich naar de wens van de student, 
versterken je kennis, helpen je om problemen en twij-
fels weg te nemen, helpen de lesstof verbeteren die je 
al hebt gehad in de Intensieve cursus of je specificeert 
en thema van de Spaanse taal.

Iedere week heb je 20 lessen van intensieve cursus + 5 
individuele lessen + 6 leerzame activiteiten. 

Privé lessen
 
Deze individuele lessen zijn op maat gemaakt: jij be-
paalt wat je leert. Wil je bijvoorbeeld je kennis verdie-
pen of een bepaald aspect van de Spaanse taal per-
fectioneren? Of wil je Spaans leren voor bepaalde 
situaties zoals voor bedrijven, toerisme, onderwijs, 
mode, etc.? Jij bepaalt het! Ons lerarenteam past 
zich aan jouw behoeften en professionele of edu-
catieve doelen. Daarom zijn onze individuele lessen 
geschikt voor ieder niveau.
Deze cursus bestaat uit het aantal individuele les-
sen dat jij kiest: 10, 15 of 20 per week + 6 leerzame 
activiteiten

Leraren training spaans
 
Deze cursus is bedoeld voor afgestudeerde docenten 
Spaans en diegene die geïnteresseerd zijn in het doce-
ren van Spaans aan niet Spanjaarden. De focus van deze 
cursus is heel praktisch: kritische analyse en discussie 
staan centraal. Daarnaast bekijken we de hoofdpunten 
van het leerproces dat plaatsvindt bij het leren van een 
vreemde taal om zo te begrijpen hoe je geschikte en ac-
tiverende les kunt geven.

Deze cursus bestaat uit 6 lessen per dag gedurende 
twee weken

Stage of vrijwilligerswerk
 
Het stageprogramma is geschikt voor jou als een gevor-
derde kennis van Spaans hebt: minimaal niveau B2

Dit programma bestaat uit twee delen: 1) Een intensie-
ve cursus Spaans gedurende drie weken, 2) een stage 
van minimaal vier weken in een Spaans bedrijf (niet-be-
taald)

We zullen op alle 4 de vlakken met dezelfde intensiteit 
werken.

Onze cursussen zijn beschikbaar op alle niveaus.

Je krijgt de mogelijkheid om voor een echte klas te staan.

Maak je Curriculum compleet met deze intensieve profes-
sionele ervaring.
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VRIJE TIJDS & CULTUREEL PAKKET

Kunst
 
Deze kunst cursus wordt gegeven door een gespeciali-
seerde kunstacademie. Hier heb je de kans om Spaans 
studenten te ontmoeten die ook geïnteresseerd zijn in 
kunst en schilderkunst. Het is een praktische cursus die 
je helpt je persoonlijke creatieve talenten te ontwikke-
len: we gaan verder dan alleen imiteren.

Salsa
 
Heb je altijd al Salsa en Cachata willen leren dansen? Nu 
is jouw kans! Kom naar Valencia om Spaans te leren en 
maak je tijd hier helemaal compleet met salsa cursus. 
Valencia is één van de beste Europese steden om te le-
ren Salsa dansen: we hebben een diepe culturele band 
met Hispano-America en dansen is een grote passe van 
veel Valencianen.

Gym 
 
Als je een gym fanaat bent, raak dan niet uit vorm 
tijdens je verblijf. De sportschool is 10 minuten van de 
school vandaan en is open van 7.30 tot 20.00
Als je deze optie boekt heb je de hele dag toegang 
tot alles faciliteiten. Cardiozaal, krachthonk, vrije zaal, 
spinning, zwembad en sauna.

Spaanse gitaar
 
De Flamenco gitaar is een fusie tussen een Spaanse gi-
taar en een mandora (of ‘Morisca’ en soort Arabische 
gitaar). Jouw leraar zorgt voor de gitaar en zal je begelei-
den door je reis naar de diepe Spaans roots.

Geef je creativiteit de ruimte!

Je zal beide dansen leren, Salsa en Bachata!

Kom in shape voordat je naar het stand gaat!

Ondek onze cultuur door muziek.

Combineer je cursus met muziek of kunst.

SPORT PAKKET
Combineer je cursus met je favorite sport.

Tennis
 
Tennis is een belangrijke en populaire sport in Spanje: 
we zijn trots op onze elite spelers in de internationale 
kampioenschappen. De Spaanse tennisleraren trainen 
je op hoog niveau. Daarom biedt Taronja School jou de 
kans om met hen te trainen, na je cursus Spaans. 

Paardrijden
 
De rijlessen vinden plaats in de manege van Va-
lencia. Deze manege is voorzien van moderne fa-
ciliteiten en word gerund door professionals. 

Scoor een MatchPount tegen Nadal!

Om deel te nemen aan deze cursus moet je aangesloten zijn 
bij de federatie in jou land of lid worden in Valencia.
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Zeilen
 
Ontdek en geniet van het avontuur om te zeilen op zee. 
Deze cursus is perfect voor studenten die willen genie-
ten van een stad aan de Middellandse zee en voor de 
studenten die een speciale ervaring in de zee willen 
meemaken. Tijdens de twee lessen per week zal je de 
benodigde vaardigheden en basiskennis van zeilen le-
ren.

Kitesurf
 
Heb je al eens gehoord van Kitesurfen? Het is een ge-
weldige sport voor mannen en vrouwen van bijna alle 
leeftijden: het gaat meer om vaardigheden en technie-
ken dan om kracht. Dus wil je leren kitesurfen, of beter 
worden in deze sport? Nu heb je de kans om dit te com-
bineren met je cursus Spaans in Valencia.

In Valencia is twee keer de American Cup geweest!

Initiatie, ontwikkeling en vooruitgang!

WATERSPORT PAKKET
Combineer je cursus met je favoriete watersport.

Paddel
 
De paddel lessen bieden je de mogelijkheid om een 
nieuwe watersport te ontdekken die meer en meer be-
kend aan het worden is. Om over de zeegolven te glij-
den, roeiend en staand op een surfboard is een rustige, 
makkelijke en tegelijk leuke watersport. Het belangrijk-
ste is de kunst van het evenwicht onder de knie te krij-
gen.

Glij over de zee!

Surf
 
Voel de kracht van de zee onder je met deze zeil cursus. 
Combineer je cursus met zeil lessen en probeer een van 
de meest beoefende watersporten. Wil je meer dan al-
leen maar van de zon genieten en op het strand zijn, 
dan bevelen we je deze cursus aan om in aanraking te 
komen met het water en deze ervaring te beleven.

Ontdek de kracht van de zee!
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ALGEMENE VOORWAARDEN ROOSTER

De duur van de lessen is 50 minuten.

Maximaal aantal studenten per klas is 10 en minimaal 4.

De materialen voor de lessen zijn er bij inbegrepen.

De cursus bevat een gratis taaluitwisseling (let op, niet be-
schikbaar van Juli tot September door de vakanties van de 
universiteiten).

In deze cursus zit een les “Club DILE’’ bij inbegrepen. (Dic-
tee en lezing), waarbij het schrijven wordt beoefend en 
Spaanstalige schrijvers worden gepresenteerd.

De cursus bevat elke week een kennismakings tour door 
de stad.

De cursus bevat elke dinsdag een welkoms Paella Party.

De cursus bevat elke woensdag een Spaanse kookles.

De cursus bevat elke donderdag een Spaanse cultuurles.

Studenten met enige kennis van Spaans kunnen iedere 
maandag starten.

Totale beginners moeten de begindatum voor beginners 
checken.

Wanneer de cursus is afgerond krijgt elke student een 
certificaat voor deelname.

TARONJA is gecrediteerd door Insituto Cervantes en door 
het officiële examencentrum voor de Spaanse examens 
DELE.

Het maximale aantal studenten per klas is 10, minimaal 
is 4. Als het aantal studenten per klas lager is dan 4, de 
school heeft dan het recht om het aantal lesuren te verla-
gen tot de helft van het totaal.

We werken met wisselende roosters, bijvoorbeeld: Som-
mige groepen hebben Maandag-Woensdag-Vrijdag och-
tendles en op Dinsdag en Donderdag middagles. Het ver-
anderd elke week, zodat iedereen kan genieten van 2-3 
vrije ochtenden en 2-3 vrije middagen elke week.

ROOSTER 
VOORWAARDEN

ROOSTER VOORBEELD

09:00  tot  10:40   Intensieve cursus (ochtendrooster)

10:40  tot  11:00   Pauze

11:00  tot  12:40   Intensieve cursus (ochtendrooster)

12:45  tot  13:35   Uitspraak en lichaamstaal workshop

13:35  tot  14:25   Conversatie workshop

12:45  tot  14:25   Privé lessen

14:25  tot  14:30    Pauze

14:30  tot  16:10   Intensieve cursus (avondrooster)

16:10  tot  16:30   Pauze

16:30  tot 18:10   Intensieve cursus (avondrooster)
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06 DATUMS

START DATUMS VOOR 
BEGINNERS

SPECIALE EVENEMENTEN IN 
VALENCIA

START DATUM SPECIALE 
CURSUSSEN

FEESTDAGEN

DELE EXAMEN START DATUM

Als de student enige kennis van Spaans heeft kan hij/zij 
elke maandag van het jaar starten

•Voor totale beginners hebben we speciale startdatums:

 JANUARI 08

 FEBRUARI 05

 MAART 05

 APRIL 09

 MEI 07

 JUNI 04, 18

 JULI 02, 09, 16, 23, 30 

 AUGUSTUS 06, 13, 20 

 SEPTEMBER 03, 17 

 OKTOBER 01

 NOVEMBER 05

DECEMBER  03

 MAART  Meest bekend Fallas Festival, 15 tot 19 
  Maart.

 APRIL  Moren & Christenen van Alcoy.

 JUNI  CINEMAJOVE, festival voor jonge film-  
  makers. 

 JULI  JULI’s FAIR, vuurwerk, concerten, Battle van  
  bloemen

 JULI  Rock Music Festivals: “FIBER FIB”, “ARENAL 
  SOUND”, “LOW COST”...

 AUGUSTUS  LA TOMATINA, het wereldberoemde toma 
  ten gevecht. Ook het reggae festival Roto- 
  tom.

LERAREN TRAINING: Vraag voor datums

SPAANSE GITAAR:  Elke maandag

KUNST CURSUS:  Elke maandag, behalve Augustus

SALSA CURSUS:  Elke maandag

GYM:   Elke maandag

TENNIS :  Elke maandag, behalve Augustus

PAARDRIJDEN:  Elke maandag, behalve Augustus

Er zal geen Spaanse cursus zijn op deze data tijdens nati-
onale feestdagen.

De school zal optionele activiteiten organiseren voor deze 
dagen.

 JANUARI 01

 MAART 19, 30

            APRIL 02

 DECEMBER 25

In Taronja kun je deelnemen aan het officiële DELE exa-
men voor niveaus B2 en C1 in deze school en met onze 
eigen leraren. Wij bieden een voorbereiding cursus voor 
niveaus B2-C1 op bepaalde data.

Ze beginnen 4 weken voor de DELE examen datum. Om 
mee te doen aan een van deze cursussen moet je min-
stens hetzelfde niveau hebben als het examen niveau 
waarvoor je je hebt opgegeven.
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07 ACTIVITEITEN

TARONJA geeft niet alleen Spaanse lessen, wij houden er ook van om plezier te hebben in spaans leren. We geven veel be-
lang aan de sociale en culturele integratie van de studenten. Voor deze reden zijn we constant bezig met het opstellen van 
een sociaal-cultureel programma naast de Spaanse lessen. Dit geeft de studenten de kans om te integreren in het Spaanse 
stadsleven.

Dit systeem laat ons toe om onderwijs te geven in de behoeften van onze studenten, die niet alleen naar Spanje komen om 
een nieuwe taal te leren , maar ook om te worden ondergedommpeld in een andere cultuur.

TARONJA is bekend om zijn fantastische wekelijkse activiteitenprogramma.

Elke week bieden wij een aantal activiteiten die in de cursus is inbegrepen. Wij noemen ze sociale lessen. Zij zijn ontworpen 
om je spaans te beoefenen buiten het klaslokaal, en voor het leren kennen van jouw klasgenoten en leraren.

6* SOCIALE LESSEN INBEGREPEN

Taaluitwisseling
 
Een keer per week kan je naar onze taaluitwisseling 
komen. Dit is goed om je Spaans te verbeteren en om 
Spaanse mensen te leren kennen. In deze taaluitwisse-
ling kunnen onze studenten Spaans leren en oefenen 
met het wat ze hebben geleerd in de klas. Dit evene-
ment is gratis, en is al de meest bekende taaluitwisse-
ling in Valencia geworden. Tijdens vakanties van de Uni-
versiteit doen we een Tapas tour tegen een meerprijs.

Club DILE
 
Het is een dictee en leesclub waarin studenten vrij-
willig aan deel kunnen nemen. Hier kunnen studen-
ten hun schrijfvaardigheid oefenen en op hetzelfde 
moment Spaanstalige schrijvers leren kennen.
Elke week is een andere student van de school aan 
de beurt om het voor te bereiden voor de rest van 
de studiegenoten.

WEKELIJKS

WEKELIJKS

Kennismakingstour
 
Ontdek de belangrijkste gebouwen en monumen-
ten in het centrum van de stad Valencia op een leu-
ke manier, terwijl je nog steeds Spaans leert via onze 
prachtige routes.

WEKELIJKS
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Kook les
 
Elke woensdag zijn alle studenten welkom om de gratis 
kookles bij te wonen. Wij willen je eropwijzen dat wij de 
enige Spaanse school zijn waar u de fantastische en de 
wereldberoemde chef-kok Nando zult vinden. Accep-
teer geen imitaties!

Wekelijkse activiteiten met 
extra kosten
 
In aanvulling op de andere 6 activiteiten organiseert 
TARONJA ook andere wekelijkse activiteiten. Dit kunnen 
zijn: Flamenco, tapas routes, feesten, diners, culturele 
exposities of zelfs theater voorstellingen.

We proberen er voor te zorgen dat onze studenten elke 
dag iets leuks te doen hebben. Dankzij dit, zullen Taron-
ja studenten veel mogelijkheden hebben om elkaar be-
ter te leren kennen, en ook de stad Valencia beter te 
leren kennen. Terwijl je het Spaans beoefend.

Deze activiteiten zijn optioneel en hebben een extra 
prijs, maar altijd zeer redelijk.

Cultuur klas
 
Elke Donderdag geven we een klas over verschillen-
de aspecten van de Spaanse cultuur. Over de meest 
belangrijke culturele figuren, de meeste symbolische 
locaties, meest belangrijkste steden, meest bekende 
tradities en feesten, bioscoop, kunst en muziek die ons 
kenmerkt.

WEKELIJKS

WEKELIJKS

Welkoms Paella party
 
Elke dinsdagavond vieren we onze welkom paella party. 
Alle studenten en leraren van de school zijn uitgenodigd 
om te komen en om te genieten van echte Valenciaanse 
paella.

Het is een geweldige manier om nieuwe studenten en 
leraren te leren kennen in een ontspannen sfeer met 
de Spaanse keuken. Iedereen is welkom! Maar vergeet 
niet het essentieel om Spaans te spreken. Anders zal je 
geen paella eten!

WEKELIJKS

Taronja Film Club
 
Twee keer per maand, in laagseizoen, zullen we een 
Spaanstalige film afspelen om uw luisteren te verbete-
ren en om onze bioscoop beter te leren kennen.

MAANDELIJKS
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WEEKEND ACTIVITEITEN

Elke Maandag kan je onze wekelijkse activiteiten op de 
website checken en op de wekelijkse kalender van de ac-
tiviteiten in de school.

Elk weekend organiseren wij verschillende activiteiten zoals, 
trips naar historische of toeristische plekken dichtbij Valencia. 
Zoals: Xàtiva, Sagunto, Peñíscola. Natuurgebieden zoals la Al-
bufera, Cullera, stranden van Valencia, excursies naar populai-
re feesten van Valenciaans cultuur, uitstapjes naar concerten, 
discotheken, beurzen, enz. Valencia is een stad met veel activi-
teiten dus we proberen niets te missen.
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08 ACCOMODATIE

GEDEELDE APPARTEMENTEN

GASTGEZINNEN

PRIVÉ STUDIO

VERZEKERING

VLIEGVELD OPHAALSERVICE

Al de appartementen zijn dichtbij het centrum van Valen-
cia, goed onderhouden en voorzien van: WIFI, keuken, 
koelkast, wasmachine en een gedeelde badkamer.

Nieuwe studenten komen Zondag om 12:00 uur aan.

Appartementen moeten worden verlaten op Zaterdag 
om 12:00 uur.

Bedlinnen inbegrepen. De appartement worden een keer 
per week schoongemaakt en het bedlinnen vervangen.

Een- een tweepersoonskamers (alleen beschikbaar voor 
twee mensen die samen komen)

* Optie met privé badkamer afhankelijk van beschikbaar-
heid.

Wonen in een Spaanse familie is een prachtige, unieke en 
andere ervaring. Je zult een geweldige tijd hebben en je 
erg thuis voelen. Natuurlijk moet je aanpassen aan de ge-
woonten en normen van de familie. Je krijgt je eigen sleu-
tel om je vrij te voelen. En je kunt gebruik maken van de 
huistelefoon. We werken met verschillende families, ieder 
is speciaal op hun eigen manier. Sommige zijn traditione-
le families met kinderen; andere kunnen bestaan uit een 
volwassen vrouw die alleen woont, of een ander koppel 
zonder kinderen. Maar de studenten zullen zien dat alle 
families die we gekozen hebben geweldig zijn!

Aankomst: Zondag

Vertrek: Zaterdag voor 12:00 uur

Handdoeken en bedlinnen zijn inbegrepen. Was wordt 
één keer in de week gedaan.

U kunt kiezen uit: halfpension of vol pension

TARONJA heeft een vliegveld ophaalservice. Als een stu-
dent dit wilt kan dit worden geboekt minstens drie dagen 
voor de aankomst datum.

Je kunt een privé studio reserveren met:

- Eenpersoonskamer

- Privé badkamer

- Woonkamer en keuken

Al de studio’s hebben WIFI, airco en ze zijn centraal  
gelegen.

Deze optie is ideaal voor studenten die liever meer  
vrijheid, privacy en rust hebben tijdens hun verblijf bij  
Taronja.

TARONJA studenten zijn verzekerd door de school, in de 
school door een derde partij en op de activiteiten buiten 
de school die door de school georganiseerd zijn (trips, ex-
tra activiteiten.)

Onze studenten zijn NIET verzekerd door de school te-
gen ziekte, ongelukken, diefstal, verlies van persoonlijke 
eigendommen of andere incidenten. TARONJA zal geen 
verantwoordelijkheid nemen voor dergelijk voorgevallen.

Studenten kunnen vragen naar een medische en reis ver-
zekering door de school.
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Valencia is de derde grootste stad in Spanje, gelegen aan 
de mediteraanse kust, voor het eiland Ibiza.

Met ongeveer een miljoen inwoners, is het in de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste opkomen-
de steden in Europa. Valencia is een middelgrote stad; dit 
betekent dat het een grote stad is, maar tegelijkertijd zeer 
gemakkelijk is een comfortabel om er rond te lopen.

HET OUDE STADS CENTRUM
In de middeleeuwen was het één van de grootste stads-
centra van Europa. Je kunt er een groot aantal ongelofe-
lijke oude gebouwen, culturele evenementen en een ge-
weldig nachtleven vinden. Ook vindt je er veel cafés en 
restaurants.

STAD VAN SCHEIKUNDE EN KUNST
Dit toekomstige “stad in een stad’ moet toch worden ge-
rekend tot één van ‘s werelds meest verwonderlijke en 
fantasierijke projecten. Hier kun je het grootste zee water 
aquarium vinden van Europa genaamd Oceanográfico, 
het Scientists museum, het Hemisferisco planetarium en 
El Placio de las Artes (Opera huis).

LA TOMATINA (TOMATEN OORLOG)
La Tomatina, het werelds bekende “tomaten oorlog’’ van 
Bunyol (Valencia) in Augustus.

LAS FALLAS
Las Fallas is één van de meest internationale bekendste 
festival in Spanje. Je word weggeblazen door het vuur-
werk, geweldige papier-maché monumenten, muziek en 
kleur gevierd tijdens de maand Maart.

ONS HOOGTEPUNT: LA PAELLA
La Paella, een gerecht van heerlijke rijst, wereldwijd er-
kend en komst oorspronkelijk uit Valencia.

09 VALENCIA

Valencia, “DE PAREL VAN DE 
MIDDELANDSE”
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HOE TE KOMEN IN VALENCIA? KLIMAAT

HET STRAND

GEMIDDELDE TEMPERATUUR

Geplande of low cost maatschappijen naar Valencia, zijn 
verkrijgbaar bij de meeste Europese luchthavens. U kunt 
ook overstappen in Madrid of Barcelona. Luchthaven Va-
lencia heeft directe verbinding naar deze steden, bijna elk 
uur. Een andere optie is om op Alicante te vliegen vanaf 
daar te reizen met de bus of met de trein naar Valencia. 
Vanaf het vliegveld Valencia kun je de metrolijn 3 en 5 
pakken en tot halte “Xàtiva” deze halte is heel dichtbij de 
school. De duur vanaf het vliegveld naar de halte Xàtiva 
duurt 20 minuten en is niet duur.

Valencia heeft een geweldig Mediterraans klimaat. De 
gemiddelde temperatuur is 22°c met warme zomers en 
zeer zachte winters, zelden onder 12°c. Er is alleen lichte 
regen in de herfst en het begin van het voorjaar. Je kan 
7 maanden per jaar genieten van warme temperaturen.

De stranden la Malvarrosa en la Patacona zijn twee stran-
den met hoge kwaliteit in de stad Valencia. Deze stedelij-
ke stranden zijn uitstekend, ruim en open, met fijn goud 
zand. De kwaliteit en kwantiteit van de aangeboden dien-
sten zijn er goed. En je kunt er een tal van restaurants en 
cafés vinden, velen van hen zijn gespecialiseerd in paella. 
De lengte van de stranden is ongeveer 4 km.

De gemiddelde temperatuur in de winter is 15º-20º C.

De gemiddelde water temparatuur in de winter is 10º-15º C.

De gemiddelde temperatuur in de zomer is 30º C.

De gemiddelde water temperatuur in de zomer is 25º C.



21

10

01 06

03 08

02 07

04 09

05 10

GEDRAGSREGELS

De school TARONJA verwacht dat de studenten zich houden aan de basisnormen en gedrag die zowel invloed hebben op school en de 
verschillende activiteiten die de school aanbied. Ongepast of onacceptable gedrag van een student zal zorgen voor wegsturen van school, 
zonder het recht om terug te keren naar de school. TARONJA is de enige die hier over mag beoordelen wat een negatief gedrag is. Stu-
denten zijn verantwoordlijk voor de schade die ze aanrichten op de eigendom van school, en kan worden gevraagd voor een financiële 
vergoeding.

Je mag niet te laat zijn voor de les. Studenten mo-
gen niet binnenkomen als je meer dan 15 minu-
ten te laat bent.

Zit in juiste wijzen in de stoelen tijdens de klassen.

Het is niet toegestaan om te eten of kauwgom te 
kauwen in de klaslokalen.

Hou je slaapkamer en gemeenschappelijke ruim-
tes van je huis schoon. Hou er rekening mee dat 
jet het huis met meerdere mensen deelt

Het is niet toegestaan om mobiele telefoons (zon-
der enige doeleinden) te gebruiken tijdens de les.

Respecteer de materialen en faciliteiten van de 
school.

Alsjeblieft gedraag je tegenover je klasgenoten en 
leraren.

In Spanje is het niet toegestaan om te roken in pu-
blieke ruimtes.

Neem actief deel aan de klas en maak je oefenin-
gen. Het is voor je eigen bestwil. Je word hier door 
beloond om betere resultaten te krijgen.

Gebruik de schoolcomputers alleen voor het ver-
zenden en ontvangen van legale informatie.
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11 INSCHRIJFNORMEN

MINIMALE LEEFTIJD

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

VERZEKERINGEN

De minimale leeftijd om je in te schrijven bij de school is 18.  
 
In speciale gevallen kunnen studenten onder de 18 de 
cursus bijwonen.

Voor studenten onder de 18, vereist de school dat de wet-
telijke vertegenwoordiger of wettelijke voogd de algeme-
ne voorwaarden accepteert in een bijgevoegd document.

De school kan een ziektekostenverzekering bieden voor 
de studenten die willen tegen een meerprijs. Zie prijslijst.

Er zijn verschillende manieren om de Spaanse cursus te 
reserveren.

1) Op onze website: www.taronjaschool.com, in het om-
schrijvings gedeelte.

2) Een registratieformulier aanvragen via email:  
info@taronjaschool.com

3) Via de telefoon _34 963258545 of Skype: taronjaschool

Wanneer we uw registratieformulier hebben ontvangen 
zullen we een boekings bevestiging sturen. Voor de reser-
vering vragen we je een borg van €150 te betalen aan het 
bank account van de school

Deze borg is onderdeel van de totaalprijs.

Het ontvangen van de borg betekend dat de algemene 
voorwaarden van de school gelezen en geaccepteerd zijn.

Wanneer we de borg hebben ontvangen, zullen we u een 
email sturen met alle informatie.

Studenten moeten voor 23:00 uur aankomen op de zon-
dag de dag voor de start van de cursus. Studenten die 
arriveren na 23:00 moeten de Taronja vliegveld service 
boeken en betalen.

Een week voordat de cursus begint zal Taronja een email 
sturen met de accommodatie details.

Studenten moeten Zaterdag voor 12:00 uitchecken aan 
het einde van de cursus.

Het is mogelijk om op andere dagen te vertrekken of aan 
te komen tegen meerprijs.

Studenten die gebruik maken van apartementen moeten   
€50 borg betalen op de eerste dag van de cursus.

Veranderingen van accommodatie zonder een goede re-
den kan worden gemaakt op een volgende zondag en zal 
€50 kosten.

De school heeft een service om je op te halen op het vlieg-
veld met extra kosten. Als de student gebruik wilt maken 
van deze service moet deze geboekt zijn minstens 3 da-
gen voor aankomst.

De studenten zijn verzekerd door de school, in de school 
door de derde partij en buiten de school met de activitei-
ten die de school organiseert (trips en extra activiteiten 
buiten de school).

Onze studenten zijn niet verzekerd door de school tegen 
ziektes, ongelukken, diefstal, verlies van persoonlijk be-
zittingen, of andere ongemakken.

De school zal enige verantwoordelijke voor deze voorval-
len niet accepteren. Studenten zullen in hun eigen land 
moeten controleren of er een medische overkomst be-
staat met de Spaanse Sociale security. Burgers van de 
Europese Unie en Zwitserland moeten de TSE (Europese 
ziekteverzekeringskaart) kunnen krijgen. Deze kaart is in-
dividueel en hierdoor heb je recht om gezondheidszorg 
te krijgen tijdens een tijdelijk verblijf in een van de landen 
van de Eurpoese Economische Ruimte en Zwitserland, 
de geldheidsperiode zal de TSE vermelden.

Studenten uit derde landen moeten een internationale 
verzekering hebben die geldig is in Spanje.

VLIEGVELD TRANSFERS

MEDISCHE VERZEKERING

Vanaf het moment dat de student zich heeft in geschreven bij TARONJA gaan we ervan uit dat de student alles heeft gelezen en 
het eens is met de algemene voorwaarden.

AANKOMSTEN EN 
VERTREKKEN

De studenten moeten de school informeren over de aan-
komst details zoals: dag, tijd, vlucht nummer, etc., min-
stens 1 week voor de aankomst datums. Op deze manier 
kunnen wij alles voor u regelen. Zo kunnen wij regelen dat 
uw host op uw wacht op het afgesproken tijdstip.
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ANNULERINGEN

Voor interne organisatorische kwesties, moeten annule-
ringen schriftelijk worden gemeld noor de school.

In het geval van annuleringen 30 dagen voor aanvang van 
de cursus, zal de school alle kosten terug betalen behalve 
het inschrijvingsgeld. De school houd dit bedrag geduren-
de heel het jaar voor een mogelijke cursus op een ander 
tijdstip. Als er geen cursus meer word geboekt hou de 
school het geld.

In het geval van annulering 15 dagen voor dat de cursus 
start, zal de school al het geld terugbetalen behalve de 
borg (€150). De school houd dit bedrag gedurende het 
hele jaar voor een mogelijke cursus op een ander tijdstip. 
Aan het einde van het jaar zal de school het bedrag hou-
den.

In het geval van dat de annulering word gemaakt minder 
dan 15 dagen voordat de cursus start, zal de school 60% 
van de kosten terugbetalen. De andere 40% zal worden 
gehouden door de school gedurende het hele jaar voor 
een mogelijke cursus op een ander tijdstip. Aan het einde 
van het jaar zal de school het bedrag houden.

Geld zal niet worden terugbetaald als de cursus is gean-
nuleerd nadat de cursus en/of accommodatie is gestart. 
Natuurlijk, gevallen van ziekte van de studenten of een 
familielid, altijd ondersteund door een medisch attest zal 
rekening mee worden gehouden.

De school heeft het recht om cursussen met minder re-
serves dan nodig is in deze gevallen te annuleren. Dit zal 
overgaan tot een volledige terugbetaling aan de student.

De student kan de start van de cursus uitstellen naar een 
andere datum wanneer je de school ten minste zeven da-
gen vóór de startdatum laat weten.

De student kan een pauze nemen tijdens hun cursus zo 
lang de school daar op de hoogte van is. Tenminste vóór 
woensdag een week van te voren.

Als de student het meldt na de woensdag word de pau-
ze alleen verleend indien u een toeslag van €50 betaald. 
Pauzes worden niet verrekend wanneer ze de startdatum 
willen uitstellen.

Als de student later arriveert dan de startdatum of niet 
deelneemt aan klassen voor persoonlijke redenen dan 
kunnen de gemiste lessen niet worden ingehaald, geen 
enkele vorm van teruggave van het cursusgeld.

INTENSIVE CURSUS

Als het aantal studenten van de cursus minder is dan 4 
(dat betekend 1, 2 of 3) worden de lessen gehalveerd. 
De studenten zullen 2 lessen van 50 minuten hebben in 
plaats daarvan 4 dagelijkse lessen per week.

DELE EXAM CURSUS

Het aantal studenten is 3, de studenten zullen 3 lessen 
van 50 minuten per dag hebben per week.

Als het aantal studenten 1 of 2 is, zullen de studenten 2 
lessen van 50 minuten per dag hebben per week.

WORKSHOP UITSPRAAK/GESPREK

Het aantal studenten is 3, de studenten zullen 3 lessen 
van 50 minuten hebben per week.

Als het aantal van de studenten 1 of 2 is, zullen de studen-
ten 2 lessen van 60 minuten hebben per week.

OPSCHORTINGEN - PAUZES

GEREDUCEERDE CURSUSSEN

Deze clausule geldt voor alle cursussen in het algemeen:

Het maximale aantal studenten per klas is 10, minimaal 
4. Als het aantal studenten per klas minder is dan 2, heeft 
de school het recht om de duur van de klassen te vermin-
deren. 

De school is het hele jaar open, behalve een aantal feest-
dagen. Deze kan je vinden op onze prijslijst.

Op deze dagen zullen we een activiteit aanbieden.

VAKANTIES

Rooster

De school verwachte dat de studenten zich houden aan 
het rooster, zowel van de lessen als de activiteiten met 
respect naar je klasgenoten. Alle studenten moeten mi-
nimaal één week voor aankomst op de school de niveau 
test voldaan hebben.

De lessen duren 50 minuten.

De openingstijden van de receptie zijn:

Maandag tot donderdag can 9.00 tot 18.30

Vrijdag van 9.00 tot 17.00
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LESSEN ROOSTER LESMATERIAAL

09:00  tot  10:40   Intensieve cursus (ochtendrooster)

10:40  tot  11:00   Pauze

11:00  tot  12:40   Intensieve cursus (ochtendrooster)

12:45  tot  13:35   Uitspraak en lichaamstaal workshop

13:35  tot  14:25   Conversatie workshop

12:45  tot  14:25   Privé lessen

14:25  tot  14:30    Pauze

14:30  tot  16:10   Intensieve cursus (avondrooster)

16:10  tot  16:30   Pauze

16:30  tot 18:10   Intensieve cursus (avondrooster)

We werken met wisselende roosters, bijvoorbeeld: Som-
mige groepen hebben Maandag-Woensdag-Vrijdag och-
tendles en op Dinsdag en Donderdag middagles. Het ver-
anderd elke week, zodat iedereen kan genieten van 2-3 
vrije ochtenden en 2-3 vrije middagen elke week.

OCHTENDROOSTER 08:30 

MIDDAGROOSTER  14:00

De studenten melden zich bij de receptie waar ze een wel-
komspakket zullen ontvangen. Na de uitleg over hoe de 
school werkt laten we zien in welke klas je zit en begint di-
rect je les, afhankelijk van je rooster om 9.00 of om 15.30.

OPMERKING: We willen jullie eraan herinneren dat alles 
nieuw is op de eerste dag en jullie voor ons ook. Dus blijf rustig 
mocht er iets van een probleem zijn. Hetzij over de klas waar 
je in zit of je accommodatie. Als je eerste les voorbij is kom dan 
naar de receptie en daar zoeken we graag samen met jou een 
oplossing.

Ons leraren team selecteert en gebruikt verschillende 
werkbladen, activiteiten, korte films, video’s, liedjes, onli-
ne presentaties, sociale netwerken, etc. Zoals je ziet ge-
bruiken wij onze eigen lesmaterialen en volgen wij geen 
lesboeken. Op deze manier kunnen we beter aan de be-
hoeften voldoen van elke klas met als resultaat dat ieder-
een onze klassen kan volgen op zijn eigen niveau.

Een ander voordeel van het niet volgen van een boek is de 
attentie, de zorg, het werk en toewijding die onze leraren 
steken in het voorbereiden van het lesmateriaal. De lera-
ren zoeken altijd de beste lesmanier om optimaal les te 
kunnen geven op het niveau van de klas.

Ons doel is om de studenten zoveel mogelijk in echte situ-
aties te zetten zodat je het meest uit je cursus kunt halen 
tijdens het verblijf in Valencia.

Wij geloven dat ons lesmateriaal meer dan genoeg is om 
jullie de Spaanse taal en cultuur te brengen. Maar mocht 
je hoe dan ook een lesboek willen gebruiken kunnen we 
je grammatica lesmateriaal adviseren. Je kan het zelfs ko-
pen in de school.

CERTIFICATEN

Alle studenten die een Spaanse cursus volmaken zullen 
een certificaat ontvangen dat binnen de kaders valt van 
de Europese communie voor talen, om dit certificaat te 
ontvangen moet je minimaal 80% van de lessen bij heb-
ben gewoond.

Vanaf het moment dat een student zich inschrijft voor 
een cursus gaan wij er van uit dat de student de inschrijf-
normen gelezen heeft en alle bovenstaande normen ac-
cepteert. Inschrijving in Taronja betekent dat de regels 
geaccepteerd zijn.

NIVEAU TEST

We willen niet dat je een les zal moeten missen op je 
eerste schooldag. Daarom vragen we je de niveau test 
te doen VOOR aankomst. De test bestaat uit schrijf- en 
spreekvaardigheid.

Je MOET allebei de onderdelen voldaan hebben zodat we 
precies jouw niveau weten.

Het is ZEER BELANGRIJK om de level test te doen bij in-
schrijving of op zijn laatst twee weken voor de startdatum 
van de cursus. Als de test niet van te voren gedaan wordt 
kan het zijn dat je in een verkeerde groep begint wat be-
treft jouw niveau of dat je de eerste les moet missen om 
eerst de level test te doen.

De school beschikt over de nieuwste technologieën.  
We werken met ondersteunende materialen zoals ta-
blets, digitale schoolborden, etc.

De school faciliteert al het lesmateriaal op papier. Je kan 
dit allemaal keurig ordenen in de schoolmap die je op de 
eerste lesdag ontvangt.

Ook werken we met een online platform waar we je toe-
gang tot zullen geven om je wekelijkse materiaal te kun-
nen downloaden. Als je tablet hebt adviseren we hebben 
mee te nemen naar school zodat je het als notebook kan 
gebruiken in de les.

NIEUWE TECHNIEKEN
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12 ALGEMENE INFORMATIE 
EN SERVICE

INFO BETAALWIJZES 

GEACCREDITEERD 
DOOR

SERVICE

CONTACT
GEGEVENS

TELEFOON : +34 963258545

FAX : +34 963251300

SKYPE : taronjaschool

EMAIL: info@taronjaschool.com

WEB : www.taronjaschool.com

STRAAT : Convento Santa Clara,10

POSTCODE : 46002

STAD : Valencia

LAND : España

STARTDATUM : 2004

BEDRIJFSNAAM: Villa-Herba SL

BTW: ES-B 97457600

OVERSCHRIJVINGEN:
BANKIA
Colón 9
46004 Valencia, Spain
SWIFT: CAHMESMMXXX
IBAN: ES28 2038 6091 8860 0008 
1590 
Bedrijfsnaam: Villa-Herba SL 
(Taronjaschool)

SECURE PAYMENT CREDITCARD: 

Je kan met creditcard betalen als je via 
onze website boekt. Ons betalingssys-
teem ondergaat alle strenge veiligheid 
controle om fraude en illegale activi-
teiten tegen te gaan. Om een betaling 
te voldoen zal er ook om uw eigen 
veiligheidscode gevraagd worden.

INSCHRIJVINGEN EN VRAGEN 
Marta Villarroya Ext. : 205 
info@taronjaschool.com 
Valeria Nuti  Ext.: 200 
admin@taronjaschool.com

HOOFDLERAAR 
Jenny García 
jefedeestudios@taronjaschool.com 
Ext. : 203

ACTIVITEITEN 
María José Sàez 
actividades@taronjaschool.com 
Ext. :203

GROEPEN 
Sandra de María 
grupos@taronjaschool.com 
Ext. : 204

INTERNATIONAAL

MARKETING

Fernando Batalla  
fernando@taronjaschool.com 
Ext. :202

MARKETING ONLINE 
Maxi Villarroya 
maxi@taronjaschool.com 
Ext. : 202

DIRECTIE 
Eva Batalla 
eva@taronjaschool.com 
Ext. : 201

24 uur nood telefoon: 
+34671690528

Receptie service (telefoon, fax, inter-
net en mail)

Accomodatie faciliteiten

Secretaria - info en servicebalie.

Academische begeleiding en on-
dersteuning. Pastoraat indien nodig

Bibliotheek: boeken en films

Beemer ruimte

Gratis WIFI

Digitale schoolborden - gebruik van 
ipads in de les

Verwarming en airconditioning 

Toegang

Terras 

Relaxation area

Drank en koffiemachine

Cultuur programma

Weekendactiviteiten

VERENIGINGEN
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