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VOOR JONGEREN VAN 5 TOT 20 JAAR

TAALVAKANTIES
Binnenland 



WELKOM
Een degelijke kennis van talen wordt hoe langer 
hoe meer een onmisbare vaardigheid in elke 
beroepsactiviteit. Bij Depauw taalvakanties 
binnenland leren de jongeren spelenderwijs 
de vreemde taal vlotter en actiever gebruiken. 
Sport en taalateliers worden op een aangename 
manier gecombineerd en in een ontspannen 
sfeer leren uw kinderen met de vreemde taal om 
te gaan in spontane conversaties. Dat is, zoals 
u weet, de meest efficiënte manier om een taal 
te leren.

Sinds 1967 organiseren wij een uitgebreid 
programma van taalvakanties voor verschillende 
leeftijdscategorieën. Frans, Engels, Duits of 
Spaans, elk programma brengt een evenwichtige 
mix van taallessen en sport of spel. Uw kind 
wordt warm onthaald en permanent begeleid 
door onze taal- en sportmonitoren. Ontdek al 
onze formules en kies de taalvakantie uit die het 
best aansluit bij de interesses van uw zoon of 
dochter. Wenst u nog meer informatie? Bezoek 
onze website www.depauwbelgium.be  
of bel ons op het nummer 056 21 05 27, wij 
informeren u graag over onze programma’s 
en onze aanpak. Alvast veel leesplezier en tot 
binnenkort op een van onze taalvakanties!

Koen Depauw
en het Depauw Belgium-team

    @depauwtaalstages
 @depauwbelgium  

#depauwbelgium 

Indien een taalvakantie wegens 
Covid-19 niet zou kunnen 
doorgaan, dan wordt de betaalde 
som volledig terugbetaald.
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FRANSE STAGES PAGINA LEEFTIJD
Spa 8 - 9 12-18
Godinne 10 - 11 13-16 / 13-18
Blankenberge 12 - 16 4-8 / 8-11 / 11-13
Spa 17 - 19 8-13
Beersel 20 12-18
Moeskroen 21 8-14
De Panne 22 - 23 11-14
Oostduinkerke 24 - 29 12-14 / 8-13 / 8-11 / 11-13 / 12-16

ENGELSE STAGES PAGINA LEEFTIJD
Oostduinkerke 30 - 31 13-18 / 13-16
Ath 32 - 33 13-18
Godinne 34 - 35 13-18 / 7-12 / 13-15
Beersel 36 - 37 13-18
Blankenberge 38 - 40 5-8 / 8-11 / 11-13

DUITSE STAGES PAGINA LEEFTIJD
zie www.depauwbelgium.be 12-18

SPAANSE STAGES PAGINA LEEFTIJD
Retie 41 12-18
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Centrum Depauw in Kortrijk
Jongeren 42 - 46 5-12 / 12-17
Volwassenen 47 + 18
Beersel 48 12-18
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Praktische informatie 50
Hoe werken wij ? 51
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PERIODE/TAAL LEEFTIJD PLAATS PERIODE CODE PAGINA PRIJS FORMULE

krokusvakantie
Engels 12 - 18 Oostduinkerke 14/02  - 19/02/21 E01 30 € 490 Engels & ontspanning
Frans 12 - 18 Oostduinkerke 14/02  - 19/02/21 F01 26 € 490 Frans & ontspanning
paasvakantie
Frans 4 - 8 Blankenberge 11/04   - 17/04/21 F03 12 € 480 Speelvakantie & Frans
Frans 8 - 10 Blankenberge 11/04   - 17/04/21 F05A 15 € 520 Frans, sport & strand
Frans 11 - 13 Blankenberge 11/04   - 17/04/21 F05B 15 € 520 Frans, sport & strand
Frans 12 - 18 Spa 05/04   - 10/04/21 F06 8 € 490 Frans & ontspanning
Frans 12 - 18 Spa 05/04   - 10/04/21 F07 9 € 520 Frans, sport & avontuur
Engels 12 - 18 Godinne 05/04   - 10/04/21 E02 34 € 490 Engels & natuursporten
Engels 8 - 10 Blankenberge 11/04   - 17/04/21 E40A 39 € 520 Engels, sport & strand
Engels 11 - 13 Blankenberge 11/04   - 17/04/21 E40B 39 € 520 Engels, sport & strand
herfstvakantie 
Frans/Engels 12 - 18 Beersel 31/10 - 05/11/21 G4 48 € 490 Taal & ontspanning
Frans/Engels 12 - 18 Beersel 31/10 - 05/11/21 GM4 48 € 490 Taal & ontspanning

PERIODE/FRANS LEEFTIJD PLAATS PERIODE CODE PAGINA PRIJS FORMULE

zomervakantie 
juli 12 - 16 Oostduinkerke 04/07 - 10/07/21 F17 26 € 520 Frans, sport & strand

12 - 16 Oostduinkerke 04/07 - 10/07/21 F17P 26 € 590 Frans & paardrijden
12 - 15 Oostduinkerke 04/07   - 10/07/21 F17W 27 € 570 Frans & watersporten
4 - 8 Blankenberge 04/07   - 10/07/21 F08 12 € 490 Speelvakantie & Frans
11 - 14 De Panne 04/07   - 10/07/21 F10 22 € 520 Frans, sport & strand
11 - 14 De Panne 04/07   - 10/07/21 F10A 23 € 550 Frans & natuursporten
8 - 10 Blankenberge 04/07   - 10/07/21 F11A 15 € 520 Frans, sport & strand
11 - 13 Blankenberge 04/07   - 10/07/21 F11B 15 € 520 Frans, sport & strand
8 - 10 Blankenberge 04/07   - 10/07/21 F11TA 16 € 590 Frans, tennis & strand
11 - 13 Blankenberge 04/07   - 10/07/21 F11TB 16 € 590 Frans, tennis & strand
11 - 13 Blankenberge 04/07   - 10/07/21 F11S 14 € 590 Frans & waterski / surf
8 - 14 Moeskroen 04/07   - 10/07/21 F15 21 € 560 Frans & voetbal
8 - 14 Moeskroen 04/07   - 10/07/21 FX15 21 € 280 Frans & voetbal - externaat
4 - 8 Blankenberge 11/07  - 17/07/21 F09 12 € 490 Speelvakantie & Frans
8 - 10 Blankenberge 11/07   - 17/07/21 F12A 15 € 520 Frans, sport & strand
11 - 13 Blankenberge 11/07   - 17/07/21 F12B 15 € 520 Frans, sport & strand
8 - 10 Blankenberge 11/07   - 17/07/21 F12TA 16 € 590 Frans, tennis & strand
11 - 13 Blankenberge 11/07   - 17/07/21 F12TB 16 € 590 Frans, tennis & strand
8 - 10 Blankenberge 11/07   - 17/07/21 F12WA 13 € 570 Frans & waterkicks
11 - 13 Blankenberge 11/07   - 17/07/21 F12WB 13 € 570 Frans & waterkicks
12 - 16 Oostduinkerke 11/07   - 18/07/21 F21 26 € 520 Frans & ontspanning
12 - 16 Oostduinkerke 11/07   - 17/07/21 F21W 27 € 570 Frans & waterkicks
12 - 15 Oostduinkerke 11/07    - 17/07/21 F21G 29 € 590 Frans & golf
8 - 12 Spa 11/07   - 17/07/21 F42 18 € 570 Frans & paard/pony
8 - 13 Spa 11/07   - 17/07/21 F37 19 € 520 Frans & natuursporten
8 - 10 Oostduinkerke 18/07    - 24/07/21 F13A 24 € 520 Frans, sport & strand
11 - 13 Oostduinkerke 18/07    - 24/07/21 F13B 24 € 520 Frans, sport & strand
8 - 10 Oostduinkerke 18/07    - 24/07/21 F13WA 25 € 570 Frans & waterkicks
11 - 13 Oostduinkerke 18/07    - 24/07/21 F13WB 25 € 570 Frans & waterkicks
11 - 13 Oostduinkerke 18/07    - 24/07/21 F13G 29 € 590 Frans & golf

Vanaf 18 jaar: internaat / externaat en tot 18 jaar: externaat in het talencentrum te Kortrijk: p. 42 - 47

Overzicht taalvakanties

NEW

NEW
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Overzicht taalvakanties

PERIODE/FRANS LEEFTIJD PLAATS PERIODE CODE PAGINA PRIJS FORMULE
augustus

12 - 18 Beersel 01/08 - 07/08/21 F30H 20 € 590 Frans & hockey
4 -  8 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 F28 12 € 490 Speelvakantie & Frans
8  - 10 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 F25A 15 € 520 Frans, sport & strand
11 - 13 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 F25B 15 € 520 Frans, sport & strand
8 - 10 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 F25TA 16 € 590 Frans, tennis & strand
11 - 13 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 F25TB 16 € 590 Frans, tennis & strand
8  - 10 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 F25WA 13 € 570 Frans & waterkicks
11  - 13 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 F25WB 13 € 570 Frans & waterkicks
4 -  8 Blankenberge 08/08  - 14/08/21 F27 12 € 490 Speelvakantie & Frans
8  - 10 Blankenberge 08/08  - 14/08/21 F26A 15 € 520 Frans, sport & strand
11 - 13 Blankenberge 08/08  - 14/08/21 F26B 15 € 520 Frans, sport & strand
8  - 10 Blankenberge 08/08  - 14/08/21 F26TA 16 € 590 Frans, tennis & strand
11 - 13 Blankenberge 08/08  - 14/08/21 F26TB 16 € 590 Frans, tennis & strand
8  - 10 Blankenberge 08/08  - 14/08/21 F26WA 13 € 570 Frans & waterkicks
11 - 13 Blankenberge 08/08  - 14/08/21 F26WB 13 € 570 Frans & waterkicks
12 - 16 Godinne 08/08  - 14/08/21 F38 11 € 570 Frans & natuursporten
12 - 18 Godinne 08/08  - 14/08/21 F39 10 € 520 Frans & ontspanning
11 - 13 Blankenberge 15/08  - 21/08/21 F29 15 € 520 Frans, sport & strand
11 - 13 Blankenberge 15/08  - 21/08/21 F29T 16 € 590 Frans, tennis & strand
11 - 13 Blankenberge 15/08  - 21/08/21 F29S 14 € 590 Frans & waterski / surf
8 - 10 Oostduinkerke 15/08  - 21/08/21 F24A 24 € 520 Frans, sport & strand
11 - 13 Oostduinkerke 15/08  - 21/08/21 F24B 24 € 520 Frans, sport & strand
8 - 10 Oostduinkerke 15/08  - 21/08/21 F24WA 25 € 570 Frans & waterkicks
11 - 13 Oostduinkerke 15/08  - 21/08/21 F24WB 25 € 570 Frans & waterkicks
12 - 15 Oostduinkerke 15/08  - 21/08/21 F23 26 € 520 Frans, sport & strand
12 - 15 Oostduinkerke 15/08  - 21/08/21 F23W 27 € 570 Frans & waterkicks
12 - 15 Oostduinkerke 15/08  - 21/08/21 F23G 29 € 590 Frans & golf
8  - 13 Spa 15/08  - 21/08/21 F14 19 € 520 Frans & natuursporten
8  - 13 Spa 15/08  - 21/08/21 F41 18 € 570 Frans & paard/pony
8  - 13 Spa 15/08  - 21/08/21 F52 17 € 520 Frans & dans
11 - 14 De Panne 15/08  - 20/08/21 F20 22 € 500 Frans, sport & strand
11 - 14 De Panne 15/08  - 20/08/21 F20A 23 € 530 Frans & natuursporten

PERIODE/ENGELS LEEFTIJD PLAATS PERIODE CODE PAGINA PRIJS FORMULE
juli

12 - 18 La Berlière 04/07 - 11/07/21 E06 32 € 560 Engels, sport & excursies
12 - 18 La Berlière 04/07 - 11/07/21 E06I 33 € 560 Initiatie Engels, sport & excursies
8 - 10 Blankenberge 11 /07 -  17/07/21 E12A 39 € 520 Engels, sport & strand
11 - 13 Blankenberge 11 /07 -  17/07/21 E12B 39 € 520 Engels, sport & strand
8 - 10 Blankenberge 11 /07 -  17/07/21 E12TA 40 € 590 Engels, tennis & strand
11 - 13 Blankenberge 11 /07 -  17/07/21 E12TB 40 € 590 Engels, tennis & strand
8 - 10 Blankenberge 11 /07 -  17/07/21 E12WA 40 € 570 Engels & waterkicks
11 - 13 Blankenberge 11 /07 -  17/07/21 E12WB 40 € 570 Engels & waterkicks

augustus 12 - 18 Oostduinkerke 01/08 - 07/08/21 E13 30 € 520 Engels & ontspanning
12 - 16 Oostduinkerke 01/08 - 07/08/21 E13W 31 € 570 Engels & waterkicks
4 -  8 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 E04 38 € 490 Speelvakantie & Engels
8  - 10 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 E05A 39 € 520 Engels, sport & strand

  11  - 13 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 E05B 39 € 520 Engels, sport & strand
8  - 10 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 E05TA 40 € 590 Engels, tennis & strand
11  - 13 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 E05TB 40 € 590 Engels, tennis & strand
9  - 10 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 E05WA 40 € 570 Engels & waterkicks
11  - 13 Blankenberge 01/08 - 07/08/21 E05WB 40 € 570 Engels & waterkicks
12 - 18 Beersel 15/08  - 24/08/21 E21 36 € 620 Engels, sport & excursies
12 - 18 Beersel 15/08  - 24/08/21 E21M 36 € 620 Engels, wiskunde, sport & excursies
12 - 18 Beersel 15/08  - 24/08/21 E21A 37 € 660 Engels, avontuur & excursies
12 - 18 Beersel 15/08  - 24/08/21 E21MA 37 € 660 Engels, wiskunde, avontuur & exc.
7  - 12 Godinne 15/08  - 21/08/21 E22A 35 € 570 Engels & natuursporten
13 - 15 Godinne 15/08  - 21/08/21 E22B 35 € 570 Engels & natuursporten

Vanaf 18 jaar: internaat / externaat en tot 18 jaar: externaat in het talencentrum te Kortrijk: p. 42 - 47

NEW
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TAALVAKANTIES
Frans
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SPA

Spa pétillant !
Beleef tijdens deze taalvakantie volop het beste van de Ardennen! Na het dagelijkse taalatelier 
ontpop je je tijdens een spelletje lasershooting tot een echte sluipschutter of trek je bij valavond met 
je zaklamp onverstoorbaar op ontdekkingstocht door het bos. Ontdek tijdens de boeiende fotorally 
al het moois van Spa en verneem alles wat er te leren valt over het water en de limonade van Spa 
tijdens een bezoek aan Spa Monopole, in het Frans wel te verstaan. Na deze fantastische taalweek 
in het hartje van de Ardennen, kent het 'Spa pétillant' nog maar weinig geheimen voor jou.

PROGRAMMA: Dit taalkamp is dé ideale 
gelegenheid om je Franse taalvaardigheden bij te 
spijkeren in de Ardennen. 

• 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
volgens taalniveau en leeftijd)

• Voertaal: Frans

• Taalactiviteiten afgewisseld met sport en spel: 
boeiende fotorally in Spa, leuke activiteiten in 
het stadscentrum, bezoek aan Spa Monopole, 
ontdekkingstocht met zaklamp door het bos en 
een spetterende afscheidsfuif.

• Lasershooting

ACCOMMODATIE:  'Domaine de Mambaye' is een 
bosrijk en sfeervol domein, op slechts 2 km van het 
centrum van Spa. Het domein omvat 10 ha en de natuur 
straalt er met kabbelende beekjes en al dat groen 

absolute rust uit. We overnachten er in één van de 5 
kastelen op het domein, in 3-, 4- of 6-persoonskamers.

FRANS

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
paasvakantie 05/04 - 10/04/2021 code F06 € 490
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Adrénaline ardennaise !
Ben je klaar voor een adrenalineweekje in de Ardennen? Smeer alvast je kuiten in voor een 
mountainbiketocht, ontpop je tot een echte sluipschutter tijdens een spelletje lasershooting en trek 
bij valavond dapper met je zaklamp op ontdekkingstocht door het bos. Aan de Lac de la Gileppe 
klim je dan weer behendig via touwen, tonnen en lianen van boom naar boom of kan je je op de 
uitkijktoren verwonderd vergapen aan het sublieme uitzicht. Absoluut indrukwekkend! Dit taalkamp 
heeft een programma dat de adrenaline gegarandeerd door je avonturiersaderen doet stromen. Als 
ultieme kick keer je met een mondig mondje Frans terug naar huis en naar school!

PROGRAMMA: Deze taalvakantie belooft je avontuur 
ten top te midden van een imposante en schitterende 
natuur. 

• 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, volgens 
taalniveau en leeftijd)

• Voertaal: Frans
• Taalactiviteiten afgewisseld met puur avontuur: 

trektochten met mountainbike, uitstap naar Lac de la 
Gileppe met klimparcours in AccroPark spannende 
fotorally in Spa, leuke activiteiten in het stadscentrum, 
ontdekkingstocht met zaklamp door het bos en een 
spetterende afscheidsfuif

• Lasershooting

FRANS

SPORT & AVONTUUR

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
paasvakantie 05/04 - 10/04/2021 code F07 € 520
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GODINNE

Trésors des Ardennes
Haal je sportieve hart op in het statige Collège Saint-Paul met zijn ongeëvenaarde sportinfrastructuur. 
Van pingpong en tafelvoetbal, basket- en volleybal, tot zelfs zwemmen en muurklimmen en 
lasershooten: een week is bijna te kort om alles te doen! Je hersenen zet je tijdens deze 
taalvakantie dan weer in beweging tijdens het taalatelier Frans. Natuurlijk verken je ook de prachtige 
omgeving tijdens de fotozoektocht in Namen en de schattenjacht in Maredsous. C’est génial !

PROGRAMMA: Deze taalvakantie in hartje 
Wallonië garandeert je tonnen cultuur en plezier in 
combinatie met taalateliers Frans.
• 4 uur per dag taalateliers Frans door ervaren
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• Voertaal: Frans
• Taalactiviteiten afgewisseld met sport: zwemmen, 
 basket, volleybal en klimmen.
• Lasershooting 
• Initiatie quad
• Fotozoektocht in Namen.

• Bezoek aan de abdij van Maredsous en 
 schattenzoektocht.
• Avondactiviteiten: barbecue, casino-avond en 
 een spetterende fuif.

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
augustus 08/08 - 14/08/2021 code F39 € 520

ACCOMMODATIE: Het ‘Collège Saint-Paul’ te Godinne 
ademt groen in de bosrijke omgeving vlakbij de 
Maas tussen Namen en Dinant. We overnachten er 
in 2-persoonskamers. Collège Saint-Paul heeft ook 
andere troeven zoals:

• overdekt privézwembad
• klimmuur 
• voetbal-, basketbal- en volleybalterreinen
• ontspanningsruimte met pingpongtafel en 
 tafelvoetbal.

FRANS
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 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 4° middelbaar
augustus 08/08 - 14/08/2021 code F38 € 570

PROGRAMMA: Leef je tijdens dit sportief taalkamp 
helemaal uit en spijker ondertussen jouw Franse 
kennis bij. 
• 4 uur per dag taalateliers Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd).
• Voertaal: Frans
• Taalactiviteiten afgewisseld met natuursporten: 
 aanleren klim- en rappeltechnieken, speleologie, 
 durftocht.
• Toffe avondactiviteiten met o.a. tentovernachting 
 met barbecue.
• Lasershooting 
• Initiatie quad

Tijdens de natuursporten blijft veiligheid 
topprioriteit:
• we gebruiken alleen gecertificeerde materialen
• onder begeleiding van professionele instructeurs
• voor iedereen haalbaar! Vind je het toch net iets  
 té spannend? Geen enkel probleem, gewoon je  
 vrienden aanmoedigen, kan natuurlijk ook.

Vive l'aventure: natuursporten
Zoveel avontuur heb je tijdens een taalvakantie nog nooit beleefd! Het prachtige Godinne is 
de ideale uitvalsbasis voor een hele waaier aan natuursporten. Bedwing de rotsen tijdens de 
kliminitiatie en de speleologie. Ontdek het woud uit vogelperspectief tijdens de rappel. Je slaapt 
zelfs een nachtje in tenten om eindeloos sterren te tellen. Maar de absolute toppers zijn wel de 
lasershooting en de rit met de quads, uiteraard onder deskundige begeleiding! Even onvergetelijk 
als alle Franse kennis die je tijdens deze week opdoet!

FRANS

NATUURSPORTEN



BLANKENBERGE

Waterratjes aan zee   
Niets leuker dan de zee! Tijdens deze speelvakantie in Blankenberge gaan we elke dag zwemmen 
en maak je spelenderwijs kennis met het Frans. Natuurlijk is er ook alle tijd om te spelen! Bouw 
een zandkasteel, leef je uit op de speelweide, op het springkasteel of met de mechanische pony’s 
en ontdek wat er allemaal groeit en bloeit in de duinen. Zo kom je terug thuis met een rugzak vol 
onvergetelijke ervaringen en een schat aan Franse woordjes. Deze taalvakantie kan ook zonder 
overnachting geboekt worden (incl. middagmaal).

PROGRAMMA: Maak je klaar voor een 
spetterende speelvakantie vol plezier en een 
onderdompeling in de Franse taal. Dagelijks staan 
er heel wat leuke activiteiten op het programma:
• Tweemaal per dag 1,5 uur taalinitiatie Frans
• Elke dag een uurtje zwemles of vervolmaking
• Leuke strandactiviteiten, duinenspel en gocart 

rijden
• Educatieve strandwandeling en ravotten op de 

speelweide
• Springkasteel, mechanische pony’s, reuze 

legoblokken, volksspelen
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels
• Rustige activiteiten zoals knutselen en het knusse 

voorleesmoment voor het slapengaan.
• New games en afscheidsfuifje
De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team. Tijdens de 
pauzes, maaltijden, sport- en spelactiviteiten 
komen ze spontaan in contact met Franstalige 
vrienden die Nederlands komen leren.

 deelnemers uit het 2° kleuterklas t.e.m. het 2° leerjaar
internaat externaat

paasvakantie 11/04 - 17/04/2021 code F03 € 480 code FX03 € 300

juli 04/07 - 10/07/2021 code F08 € 490 code FX08 € 300

11/07 - 17/07/2021 code F09 € 490 code FX09 € 300

augustus 01/08 - 07/08/2021 code F28 € 490 code FX28 € 300

08/08 - 14/08/2021 code F27 € 490 code FX27 € 300

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

ACCOMMODATIE: ‘Duinse Polders’ in Blankenberge 
is een oase van rust vlakbij het strand en de 
duinen. We overnachten er in prachtige 2, 3- of 
4-persoonskamers, voorzien van douche en toilet. 
Naast de uitstekende infrastructuur met moderne 
klas- en ontspanningsruimten heeft Duinse Polders nog 
andere troeven:

• strand, zee en duinen op 100 meter
• Alle maaltijden zijn in buffetvorm met saladbar en  
 dessertbuffet.
• leuk speelplein 
• sportfaciliteiten: tennis, basket, voetbal, minivoetbal, 
 fitnessparcours en minigolf.

FRANS

SPEELVAKANTIE

12
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PROGRAMMA: Rendez-vous met de golven 
en met andere waterkicks tijdens dit Frans 
taalkamp. Dat extra mondje Frans dat je 
spreekt, is mooi meegenomen.
• 3 à 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• 4 x 2 uur surfles
• Alternatief bij weinig golven: zeeraften, 
 suppen of kajakken
• Total Wipeout Games: een superleuk spel 
 met gigantische opblaasbare obstakels
• Escape games: spannende zoektocht

Alle wateractiviteiten gebeuren in 
samenwerking met de O’Neill surfschool. De 
kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team. Tijdens de 
pauzes, maaltijden, sport- en spelactiviteiten 
komen ze spontaan in contact met Franstalige 
vrienden die Nederlands komen leren.

 deelnemers uit het 4° en 5° leerjaar  deelnemers uit het 6° leerjaar en het 1° middelbaar
juli 11/07 - 17/07/2021 code F12WA code F12WB € 570

augustus 01/08 - 07/08/2021 code F25WA code F25WB € 570

08/08 - 14/08/2021 code F26WA code F26WB € 570

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

Surfkampioenen
Word de koning(in) van de golven tijdens deze Franse taalvakantie vol waterkicks! Je krijgt niet alleen 
alle kneepjes van het surfen onder de knie, maar bedwingt de zee ook met een zeeraft, stand-up 
paddle en zeekajak. Ook op het droge valt er veel plezier te beleven. Natuurlijk duik je daarnaast ook 
elke dag in de wondere wereld van de Franse taal.

FRANS

WATERSPORTEN
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PROGRAMMA: Het Waterski kicks taalkamp 
is perfect om je Frans niet te laten verwateren 
tijdens de grote vakantie. 
• 3 à 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 

taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
volgens taalniveau en leeftijd)

• 2 x 2 uur surfles (i.s.m. de O’Neill surfschool).
• Alternatief bij weinig golven: zeeraften, suppen 
 of kajakken (i.s.m. de O’Neill surfschool).
• 2 x 1 uur waterskiën of wakeboarden aan de 

kabelbaan in Lakeside Paradise (Knokke).
• Total Wipeout Games: een superleuk spel 
 met gigantische opblaasbare obstakels
• Escape games: spannende zoektocht

De kids worden 24/24 begeleid door ons 
ervaren en pedagogisch geschoolde team.
Tijdens de pauzes, maaltijden, sport- en 
spelactiviteiten komen ze spontaan in contact 
met Franstalige vrienden die Nederlands komen 
leren.

 deelnemers uit het 6° leerjaar t.e.m. het 1° middelbaar

juli 04/07 - 10/07/2021 code F11S € 590

augustus 15/08 - 21/08/2021 code F29S € 590

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

Waterski kicks!    
Deze taalvakantie vol waterkicks is een paradijs voor waterratten! Alles waar je van droomt staat 
op het programma: surfen, zeeraften, suppen en zeekajakken. Je trekt zelfs naar Knokke om er te 
waterskiën en te wakeboarden. Ook zal je je kunnen uitleven tijdens de Total Wipeout en Escape 
Games! 

FRANS/BLANKENBERGE

WATERSPORTEN
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PROGRAMMA: Kom tijdens deze taalvakantie 
volop genieten van sport en spel op het strand 
en in de duinen. Ook jouw Franse kennis krijgt 
ondertussen een flinke boost.
• 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• Strandactiviteiten: duinenspel en andere 
 strandspelen.
• Sport: zwemmen, minigolf, petanque, tafeltennis.
• Funactiviteit: een ritje in de knotsgekke 
 Velodroom.

• Escape games: spannende zoektocht
• Total Wipeout Games: een superleuk spel 
 met gigantische opblaasbare obstakels

De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team. Tijdens de 
pauzes, maaltijden, sport- en spelactiviteiten 
komen ze spontaan in contact met Franstalige 
vriendjes die Nederlands komen leren.

 deelnemers uit het 3° t.e.m. het 5° leerjaar  deelnemers uit het 6° leerjaar en het 1° middelbaar
paasvakantie 11/04 - 17/04/2021 code F05A code F05B € 520

juli 04/07 - 10/07/2021 code F11A code F11B € 520

11/07 - 17/07/2021 code F12A code F12B € 520

augustus 01/08 - 07/08/2021 code F25A code F25B € 520

08/08 - 14/08/2021 code F26A code F26B € 520

 deelnemers uit het 6° leerjaar en het 1° middelbaar
augustus 15/08 - 21/08/2021 code F29 € 520

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

Bienvenue à la mer!
De zee, dat is eindeloos speelplezier! Ook tijdens deze taalvakantie. Kom dus lekker ravotten 
in de duinen en spelen op het strand. Of win jij liever met minigolf? En welke gekke fiets van de 
Velodroom kan jij de baas? Ook zijn er nog de Total Wipeout en Escape Games waarbij je je zal 
kunnen uitleven ten top. Frans leren was nog nooit zo plezant!

SPORT & STRAND

FRANS/BLANKENBERGE
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 deelnemers uit het 3° t.e.m. het 5° leerjaar  deelnemers uit het 6° leerjaar en het 1° middelbaar
juli 04/07 - 10/07/2021 code F11TA code F11TB € 590

11/07 - 17/07/2021 code F12TA code F12TB € 590

augustus 01/08 - 07/08/2021 code F25TA code F25TB € 590

08/08 - 14/08/2021 code F26TA code F26TB € 590

 deelnemers uit het 6° leerjaar t.e.m. het 1° middelbaar
augustus 15/08 - 21/08/2021 code F29T € 590

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

Vive le tennis!    
Trek je tennisschoenen aan en kom lekker een balletje slaan tijdens deze taalvakantie. Is het je 
eerste kennismaking of droom je al van Roland-Garros? Geen zorgen: iedereen krijgt les op zijn 
eigen niveau. Als je niet weet wat Roland-Garros is, kan één van je nieuwe Franse vrienden je dat 
zeker vertellen, of je verneemt het wel tijdens de Franse les. Ook zal je je kunnen uitleven tijdens 
de Total Wipeout Games en de Escape games. Eén ding is wel zeker: het wordt een onvergetelijke 
week boordevol plezier!

TENNIS & STRAND

PROGRAMMA: Ga met ons mee naar 
Blankenberge voor een taalvakantie vol 
tennisplezier, zon, zee, strand en duinen. 
• 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• 2 uur per dag tennisles onder leiding van 
 ervaren tennisleraars.

• Escape games: spannende zoektocht
• Total Wipeout Games: een superleuk spel 
 met gigantische opblaasbare obstakels

De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team.
Tijdens de pauzes, maaltijden, sport- en 
spelactiviteiten komen ze spontaan in contact met 
Franstalige vrienden die Nederlands komen leren.

FRANS/BLANKENBERGE
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PROGRAMMA: Tijdens dit swingende taalkamp 
verrijk je niet alleen je Franse kennis maar leer je 
ook volop uitpakken met jouw danstalent.
• 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• 4 namiddagen met 3 uur dansles: in 
 samenwerking met professionele 
 dansleerkrachten van de gerenommeerde 

 dansschool ‘Top 1’ uit Tiège
• Muziek, ritme, beweging, souplesse en artistieke 
 expressie dankzij verschillende dansstijlen en 
 professionalisme
• Aquanamiddag

De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team.

 deelnemers uit het 3° leerjaar t.e.m. het 1° middelbaar
augustus 15/08 - 21/08/2021 code F52 € 520

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

Alors on danse!
Dit taalkamp swingt de pan uit! Na het dagelijks taalatelier Frans geef je het beste van jezelf op 
de dansvloer onder begeleiding van professionele dansleerkrachten. Zo krijg je een hele waaier 
aan moderne en jeugdige dansstijlen onder de knie: afrodance, breakdance, hiphop, rap, funk, 
partyrobics, … Grijp je kans: doe mee en dans!

DANS

FRANS/SPA

SPA
ACCOMMODATIE:  ‘Domaine de Mambaye’ is een 
bosrijk en sfeervol domein, op slechts 2 km van het 
centrum van Spa. Het domein omvat 10 ha en de natuur 
straalt er met de kabbelende beekjes en al dat groen 
gewoon absolute rust uit. 

We overnachten er in één van de 5 kastelen op het 
domein, in 3-, 4- of 6- persoonskamers.
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 deelnemers uit het 3° t.e.m. het 6° leerjaar

juli 11/07 - 17/07/2021 code F42 € 570

 deelnemers uit het 3° leerjaar t.e.m. het 1° middelbaar
augustus 15/08 - 21/08/2021 code F41 € 570

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

Paardenplezier en ponypret      
Ruitertjes en amazones, opgelet! Tijdens deze taalvakantie ga je helemaal op in de wereld van het 
paard. Je voedert, borstelt en zadelt de dieren en zet je eerste stappen als ruiter, of perfectioneert je 
techniek. 

FRANS/SPA

PAARDENSPORT

PROGRAMMA: Deze taalvakantie is de perfecte 
manier om je een weekje helemaal uit te leven 
met al dat paardenplezier en ondertussen grote 
vooruitgang te boeken met jouw Franse kennis. 
• 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• 3 uur per dag kom je in contact met de wereld 
 en de techniek van het paardrijden (voederen,  
 borstelen, zadelen) met 1,5 uur per dag 
 paardrijles: initiatie draf, galop of voltige voor 
 de beginners, de gevorderden mogen zelfs 
 springen.
• Aquanamiddag
• Bostocht

De kids worden 24/24 begeleid door ons 
ervaren en pedagogisch geschoolde team.
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 deelnemers uit het 3° leerjaar t.e.m. het 1° middelbaar

juli 11/07 - 17/07/2021 code F37 € 520

augustus 15/08 - 21/08/2021 code F14 € 520

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

PROGRAMMA: Ga de uitdaging aan! Leef je 
tijdens dit avontuurlijke taalkamp helemaal uit en 
spijker ondertussen ook je Franse kennis bij.
• 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• Avontuur: glij- en springparcours, luchtbrug,  
 bosparcours.
• Sport: mountainbiken, initiatie boogschieten.
• Survivaltechnieken
• Een avontuurlijke tentovernachting aan de 
 rand van het bos.
• Lasershooting

De kids worden 24/24 begeleid door ons 
ervaren en pedagogisch geschoolde team.

SPORT & AVONTUUR

FRANS/SPA

Spa-Spa-Spannend!   
Ben je een fan van “Expeditie Robinson”? Dan is deze taalvakantie zeker iets voor jou. Want 
dit is voor durvers! Waag je aan het glij- en springparcours, de luchtbrug en het bosparcours. 
Ga de onmogelijke uitdaging aan om droog te blijven tijdens de beektocht. Ontdek tijdens de 
boogschietinitiatie of er een Willem Tell in jou schuilt en voel de adrenalinekick op de mountainbike 
of tijdens het lasershooten. Tijdens de Franse les kan je fysiek dan weer wat rusten, maar zet je die 
hersenen volop in beweging.
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 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar

augustus 01/08 - 07/08/2021 code F30H € 590

Vive le hockey ! 
Ons centrum in Beersel nodigt je uit voor een bruisend en zeer gevarieerd Frans taalkamp. Heb je er 
altijd van gedroomd om te leren hockey spelen of je niveau te verbeteren ?  Samen met je nieuwe 
vrienden speel je binnenkort hockey als de besten! Verzamel jij met je team de meeste punten 
tijdens de Total Wipeout Games?  Ook de avondactiviteit is telkens pure fun, zoals lasershooting, een 
bosspel, een talentenshow of een fuif.

HOCKEY

FRANS

PROGRAMMA: Het taalkamp heeft alles in petto 
om je Frans op een leuke manier bij te schaven. 
Elke dag hebben we een vast dagprogramma met 
de ideale mix van taal en fun.
• Voormiddag: 3 uur Franse workshops door 

ervaren taalmonitoren, met nadruk op 
communicatie.

• Namiddag:  3 uur hockey in samenwerking met 
de Amicale Avia Anderlecht Hockey Club 

• Vooravond: taalatelier om je Frans nog verder in 
te oefenen.

• Avond: lasershooting, muziekquiz, talent show, 
bosspel, fuif …

• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 
gigantische opblaasbare obstakels.

• Voertaal Frans

ACCOMMODATIE: verblijfscentrum ‘Hanenbos’ (met 15 
ha bos) geniet je van de fantastische ligging vlak naast 
het Provinciedomein van Huizingen. Met zijn talrijke 
troeven zoals speeltuinen, zwembaden, tennisvelden, 
een atletiekbaan, een fit-o-meter in het bos, klimmuur, 
roei- en visvijver, terrasjes en gezellige kuierpaden is 
vervelen helemaal geen optie.

We overnachten er in comfortabele kamers van 1, 2, 
4 of 6 personen. Zowel het ontbijt als het middag- en 
avondmaal zijn zeer verzorgd en worden aangeboden 
met zelfbediening.

BEERSEL
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MOESKROEN

Vive le foot!
Droom je ervan om voetballer te worden? Dan is dit voetbalkamp een unieke kans die je niet 
mag missen! Naast de Franse taallessen krijg je voetbaltraining van de jeugdtrainers van Royal 
Excel Moeskroen. Wie weet ga jij wel naar huis met de trofee van de Penalty Cup. Natuurlijk is 
er ook ruimte voor ontspanning: hoeveel strikes kan jij gooien in de gloednieuwe bowling? Het 
onvergetelijke hoogtepunt van de week wordt de excursie naar Club Brugge met een rondleiding 
achter de schermen van de cluborganisatie.

PROGRAMMA: Schrijf je snel in voor dit unieke 
voetbalkamp. Je scoort gegarandeerd veel beter 
met je Frans en wordt helemaal kampioen op 
school. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt!
• 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren  
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• 2,5 uur per dag voetbaltraining (buiten bij mooi 
 weer, indoor bij slecht weer)
• Uitstap naar Club Brugge

• Penalty Cup
• Bezoek aan de gloednieuwe bowling
• Leuke avondactiviteiten

De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team.
Tijdens de pauzes, maaltijden, sport- en 
spelactiviteiten komen ze spontaan in contact met 
Franstalige vrienden die Nederlands komen leren.

 deelnemers uit het 3° leerjaar t.e.m. het 2° middelbaar
juli 04/07 - 10/07/2021

internaat code F15 € 560

externaat code FX15 € 280 (incl. middagmaal)

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

ACCOMMODATIE: Deze voetbaltraining heeft plaats 
in ‘Centre Futurosport’, het jeugdopleidingscentrum 
van Royal Moeskroen-Peruwelz in Moeskroen, waar 
tal van topvoetballers hun carrière hebben gestart. 
In dit hoogprofessioneel sportcomplex verloopt je 
voetbaltraining in samenwerking met de dynamische 
voetbalschool van Moeskroen. 

We logeren in het huiselijke en comfortabele 
vormingscentrum ‘Pierre de Coubertin’. We overnachten 
er in 1- of 2-persoonskamers met douche.

Deze taalvakantie kan ook zonder overnachtingen 
geboekt worden (externaat: code FX15). 

FRANS

VOETBAL
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DE PANNE

Toffe plannen in De Panne
Wat een heerlijke week staat jou te wachten tijdens dit Franse taalkamp in De Panne! Na het 
dagelijks taalatelier Frans heb je alle tijd voor sport en strandspelen. Verschalk je vrienden tijdens 
een spelletje lasershooting en waag je aan de hoogste waterglijbaan van Plopsaqua De Panne. Ooit 
al gehoord van mountainboarden? Na je initiatie rijd je moeiteloos elke helling af! Verzamel met je 
team de meeste punten bij de Total Wipeout Games. En dan wacht je nog het hoogtepunt van de 
week: een excursie naar Plopsaqua De Panne! 

PROGRAMMA: Deze fantastische taalvakantie 
belooft een leuke mix te worden tussen taal en 
plezier.
• 3 à 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd).
• Sport-, duin- en strandspelen.
• Lasershooting
• Zwemplezier in Plopsaqua De Panne.
• Go-cartrijden
• Mountainboarden

• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 
gigantische opblaasbare obstakels

• De kids worden 24/24 begeleid door ons 
ervaren en pedagogisch geschoolde team. 

 deelnemers uit het 6° leerjaar t.e.m. het 2° middelbaar
juli 04/07 - 10/07/2021 code F10 € 520

augustus 15/08 - 20/08/2021 code F20 € 500

ACCOMMODATIE: Je verblijft in vakantiecentrum 
‘J-Club’ in De Panne, de meest zuidelijke kustplaats 
van België. Dit vakantiecentrum is met zijn unieke 
ligging tussen de Oost- & Westhoekduinen en het 
Calmeynbos een echte trekpleister. Het domein van 

22.000 m² biedt je een variatie aan duinen, bossen, 
speel- en sportpleinen. Perfect dus om je er eindeloos 
te amuseren in de prachtige natuur.
We overnachten er in ruime kamers tot 4 personen met 
aparte badkamers.

FRANS

SPORT EN STRAND
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PROGRAMMA: Smeer je kuiten maar al in voor dit 
spannende taalkamp in De Panne. Het programma 
is een mooie mix van taalles, zand en strand.
• 3 à 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd).
• Golfsurfen of powerkiten (naar keuze).
• Mountainboarden 
• Zeilwagenrijden of zeerafting (volgens de 

weersomstandigheden)
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels.

• Lasershooting.
• Zwemplezier in Plopsaqua De Panne.
De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team. 

 deelnemers uit het 6° leerjaar t.e.m. het 2° middelbaar
juli 04/07 - 10/07/2021 code F10A € 550

augustus 15/08 - 20/08/2021 code F20A € 530

Spannend De Panne
Zin in een kick op zand en strand? Tijdens deze Franse taalvakantie in De Panne wachten je tal 
van nieuwe en spectaculaire strandactiviteiten! Of vind jij het gewoontjes dat je in één kamp kunt 
golfsurfen, powerkiten én zeilwagenrijden én mountainboarden? Maar er is nog meer. Naast de 
dagelijkse taalles ga je ook lasershooten en je leeft je uit met de Total Wipeout Games. Met een 
bezoek aan Plopsaqua De Panne als kers op de taart zal je dit kamp niet vlug vergeten!

FRANS

NATUURSPORTEN
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OOSTDUINKERKE

AmuZEE-vous!   
Zin om je te amuseren? Kom dan genieten van de prachtige omgeving van Ter Helme in 
Oostduinkerke! Snuif je longen vol verse zeelucht en leef je helemaal uit in de fantastische speeltuin 
op het domein. Maak nieuwe vrienden tijdens het Frans taalatelier en beleef er urenlang plezier mee 
tijdens de sport-, duin- en strandspelen en de Total Wipeout Games. Bovendien word je verwend 
met een bezoek aan het zwemparadijs Aquafun van “Sunparks”!

PROGRAMMA: Deze taalvakantie aan zee is 
perfect om je kennis van het Frans bij te schaven 
en je er met je nieuwe vriendjes ongelofelijk te 
amuseren. 
• 3 à 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 

taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
volgens taalniveau en leeftijd)

• Sport-, duin- en strandspelen

• Zwemplezier in Aquafun
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels.
De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team.
Tijdens de pauzes, maaltijden, sport- en 
spelactiviteiten komen ze spontaan in contact met 
Franstalige vriendjes die Nederlands komen leren.

 deelnemers uit het 3° t.e.m. het 5° leerjaar  deelnemers uit het 6° leerjaar en het 1° middelbaar
juli 18/07 - 24/07/2021 code F13A code F13B € 520

augustus 15/08 - 21/08/2021 code F24A code F24B € 520

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

ACCOMMODATIE: Vakantiedomein ‘Ter Helme’ in 
Oostduinkerke heeft een uiterst rustige ligging op een 
paar honderd meter van het strand. Met de prachtige 
duinen is het er heel aangenaam vertoeven. 

De accommodatie is ruim, er is een fantastische 
speeltuin en de maaltijden zijn kindvriendelijk.

We overnachten er in 4- of 6-persoonskamers.

FRANS

SPORT & STRAND
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PROGRAMMA: Dit taalkamp met de meest 
uiteenlopende waterkicks zorgt er meteen ook voor dat 
je geen koudwatervrees meer hebt voor je Frans. 
• 3 à 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• 3 x 2 uur surfles
• Alternatief bij weinig golven: zeeraften, suppen 
 of kajakken
• Zwemplezier in Aquafun (Sunparks)
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels.

Alle wateractiviteiten zijn in samenwerking met Surfclub 
Shorebreak. De kids worden 24/24 begeleid door ons 
ervaren en pedagogisch geschoolde team.
Tijdens de pauzes, maaltijden, sport- en spelactiviteiten 
komen ze spontaan in contact met Franstalige vriendjes 
die Nederlands komen leren.

Vive le surf! 
Hoor jij ook de lokroep van de golven? Kom dan mee op surfavontuur! Na het dagelijks Frans 
taalatelier leer je 3 dagen de golven te bedwingen met je surfboard. Als het weer het toelaat, proef 
je ook eens van andere disciplines, zoals zeeraften, suppen en zeekajakken. Of leef je uit met de 
Total Wipeout Games. Als kers op de taart staat er een bezoek aan het zwemparadijs Aquafun op het 
programma. Tijdens deze surfvakantie voel je je helemaal als een vis in het water!

FRANS

WATERSPORTEN

 deelnemers uit het 3° t.e.m. het 5° leerjaar  deelnemers uit het 6° leerjaar en het 1° middelbaar
juli 18/07 - 24/07/2021 code F13WA code F13WB € 570

augustus 15/08 - 21/08/2021 code F24WA code F24WB € 570

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).



26

OOSTDUINKERKE

Plaisir à la mer
Kom mee naar zee en beleef de tijd van je leven! Je nieuwe vrienden uit het Franse taalatelier zijn 
de ideale bondgenoten om het onderste uit de kan van dit kamp te halen. Leef je gedurende deze 
taalvakantie helemaal uit tijdens de sport-, duin- en strandspelen, verzamel met je team de meeste 
punten tijdens de Total Wipeout Games en voel de adrenaline door je aders pompen tijdens de 
lasershooting. Vergeet ook je zwemkleding niet, want er wacht je nog een verfrissende duik in het 
tropisch zwemparadijs Aquafun van Sunparks!

PROGRAMMA: Wees er als eerste bij om deze 
sport-, strand- en taalvakantie mee te maken en 
keer terug met een volle rugzak Franse kennis om 
het schooljaar te starten. 
• 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• Sportactiviteiten
• Duin- en strandspelen

• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 
gigantische opblaasbare obstakels. 

• Lasershooting
• Uitstap naar Aquafun in Sunparks.
• Voertaal Frans

 deelnemers uit het 1° t.e.m. 3° middelbaar
krokusvakantie 14/02 - 19/02/2021 code F01 € 490

juli 04/07 - 10/07/2021 code F17 € 520

11/07 - 17/07/2021 code F21 € 520

augustus 15/08 - 21/08/2021 code F23 € 520

ACCOMMODATIE: Vakantiehuis ‘Hoge Duin’ in 
Oostduinkerke ligt op een boogscheut van het strand 
en heeft een eigen duinenpartij. 

We overnachten er in een ultramoderne vleugel 
(exclusief voor ons gereserveerd) met prachtige, ruime 
6-persoonskamers, elk met een eigen badkamer en 
voorzien van alle comfort.

FRANS

SPORT & STRAND



27

PROGRAMMA: Het Waterkicks taalkamp staat voor 
uren waterplezier en een Frans taalbad. 
• 3 à 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• 3 x 2 uur surfles
• Alternatief bij weinig golven: zeeraften, suppen 
 of kajakken.
• Lasershooting
• Uitstap naar Aquafun (Sunparks)
• Voertaal Frans
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels. 

• Voor de verplaatsingen vragen wij een fiets mee 
te brengen. Indien niet mogelijk, kan ter plaatse 
een fiets gehuurd worden voor € 20.

Alle wateractiviteiten zijn in samenwerking met 
Surfclub Shorebreak.

 deelnemers uit het 1° t.e.m. 3° middelbaar
juli 04/07 - 10/07/2021 code F17W € 570

11/07 - 17/07/2021 code F21W € 570

augustus 15/08 - 21/08/2021 code F23W € 570

Waterkicks
Aan alle waterratten: surfplank ahoi! Na je dagelijkse duik in de wondere wereld van de Franse taal, 
bedwing je de golven met je surfboard. Als het weer het toelaat, kan je tijdens deze taalvakantie 
zelfs je vaardigheden eens testen met een zeeraft, stand-up paddle of zeekajak. Maar ook op het 
land vallen er tal van kicks te beleven! Tijdens de Total Wipeout Games en lasershooting voel je de 
adrenaline zeker door je aders stromen! Ook hier geniet je van een verfrissende duik in het tropisch 
zwemparadijs Aquafun van Sunparks.

FRANS

WATERSPORTEN
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OOSTDUINKERKE

Ruiters en amazones
Ben je gek op paarden ?  Dan is deze Franse taalvakantie echt iets voor jou !  Naast de 3 uur per 
dag Frans taalatelier in ‘Hoge Duin’, krijg je ook 2 uur per dag paardrijles.  Je verzorgt en voedert 
de dieren en ontpopt je, onder leiding van de monitoren van de rijschool, tot een echte topruiter of 
amazone.  De begeleide wandelingen te paard door de duinen en naar het strand en de zee zijn 
onvergetelijk ! 

PROGRAMMA: Dit Franse taalkamp is een 
buitenkans voor iedereen die volgend schooljaar 
ook stevig in het zadel wil zitten voor het Frans.
•  3 uur per dag taalatelier Frans door ervaren  
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes,  
 volgens taalniveau en leeftijd)
•  3 x 2 uur per dag kom je in contact met de 

wereld en de techniek van het paardrijden 
(verzorging, voederen, borstelen, zadelen), 
onder deskundige begeleiding van de ervaren  
monitoren van de rijschool.

•  Lasershooting

•  Toffe avondactiviteiten met o.a. fuif, film, …
•  Voertaal Frans
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels. 
• Voor de verplaatsingen vragen wij een fiets mee 

te brengen. Indien niet mogelijk, kan ter plaatse 
een fiets gehuurd worden voor € 20.

 Tijdens de pauzes, maaltijden, sport- en  
 spelactiviteiten komen de deelnemers spontaan  
 in contact met Franstalige vrienden die  
 Nederlands komen leren.

 deelnemers uit het 1° t.e.m. 4° middelbaar
juli 04/07 - 10/07/2021 code F17P € 590

ACCOMMODATIE: De ‘Manège Ter Duinen’ ligt in 
Oostduinkerke op 50 m van de duinen en ongeveer 
20 minuten van het strand.  Deze manège is al bijna 
50 jaar gekend voor haar familiaal en professioneel 
karakter.  De manager zorgt er persoonlijk voor dat de 

juiste ruiter het juiste paard meekrijgt.  Hier zijn zowel 
beginners als gevorderden welkom.
Ook hier overnachten we in het gezellige vakantiehuis 
‘Hoge Duin’ in moderne ruime 6-persoonskamers, elk 
met eigen badkamer en voorzien van alle comfort.

FRANS

PAARDRIJDEN
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PROGRAMMA: Deze taalvakantie aan zee is 
perfect om je kennis van het Frans bij te schaven 
en je er met je nieuwe vriendjes ongelooflijk te 
amuseren.
• 3 à 4 uur per dag taalatelier Frans door ervaren 

taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
volgens taalniveau en leeftijd)

• 3 x 2 uur golfinitiatie. Hierbij worden de 
basistechnieken zoals de swing, het putten 
en shortgame aangeleerd. Deze lessen gaan 
hoofdzakelijk door in de oefenzone (driving 
range, shipping en bunker zone en putting 
green), maar je maakt eveneens kennis met het 
terrein. 

• Sport-, duin- en strandspelen
• Zwemplezier in Aquafun
• Total Wipeout Games :  een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels.
• Voor de verplaatsingen vragen wij een fiets mee 

te brengen. Indien niet mogelijk, kan ter plaatse 
een fiets gehuurd worden voor € 20.

 deelnemers uit het 5° leerjaar t.e.m. 1° middelbaar
juli 18/07 - 24/07/2021 code F13G € 590**

Salut les golfeurs
Altijd al eens op the green willen staan? Dit is je kans! Tijdens de golfinitiatie leer je golfen zoals 
Tiger Woods. Wie weet ben je een natuurtalent en sla je meteen een hole-in-one! Oefen samen met 
je nieuwe golfbuddies Frans in het taalatelier en ga daarna op ontdekking doorheen het fantastische 
domein van Ter Helme in Oostduinkerke. Wie vindt als eerste de supertoffe speeltuin? Met de zee 
vlakbij heeft deze taalvakantie echt alles in huis om onvergetelijk te worden! 

FRANS

GOLF

 deelnemers uit het 1° t.e.m. 3° middelbaar
juli 11/07 - 17/07/2021 code F21G € 590*

augustus  15/08 - 21/08/2021   code F23G € 590*
* Deze taalvakanties hebben plaats in het vakantiecentrum ‘Hoge Duin’ in Oostduinkerke (cf p. 26)
** Deze taalvakantie heeft plaats in het vakantiecentrum ‘Ter Helme’ in Oostduinkerke (cf p. 24)
Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).
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OOSTDUINKERKE

Beach & brains    
Voor een onvergetelijke taalvakantie vol ontspanning is het moderne vakantiehuis Hoge Duin 
dé place to be. Je duikt niet alleen in een verfrissend taalbad, maar beleeft ook bakken plezier 
met je nieuwe vrienden. Geniet van al het leuks dat de zee te bieden heeft, van gezellige 
strandwandelingen tot een spannende gocartrit. Beleef een spetterende namiddag in het 
zwemparadijs Aquafun van “Sunparks”. Tijdens de Total Wipeout Games en lasershooting voel je de 
adrenaline zeker door je aders stromen! 

PROGRAMMA: Deze Beach & Brains taalvakantie 
is perfect om je Engels bij te spijkeren en heeft tal 
van ontspannende activiteiten in petto: 
• 4 uur per dag Engelse workshops door ervaren 
    taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• Activiteiten: gocarten, gezellige 
 strandwandelingen, uren waterpret in Aquafun  
 (Sun Parks), spetterende fuif
• Lasershooting

• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 
gigantische opblaasbare obstakels. 

• Voertaal Engels

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
krokusvakantie 14/02 - 19/02/2021 code E01 € 490

augustus 01/08 - 07/08/2021 code E13 € 520

ACCOMMODATIE: Vakantiehuis ‘Hoge Duin’ in 
Oostduinkerke ligt op een boogscheut van het strand 
en heeft een eigen duinenpartij. 

We overnachten er in een ultramoderne vleugel 
(exclusief voor ons gereserveerd) met prachtige, ruime 
6-persoonskamers, elk met een eigen badkamer en 
voorzien van alle comfort.

ENGELS

SPORT & STRAND

TAALVAKANTIES
Engels
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ENGELS

PROGRAMMA: Het Waterkicks taalkamp staat voor 
uren waterplezier en een Engels taalbad. 
• 3 à 4 uur per dag Engelse workshops door 
    ervaren taalmonitoren (opgedeeld in kleine 
    groepjes, volgens taalniveau en leeftijd)
• 3 x 2 uur surfles
• Alternatief bij weinig golven: zeeraften, suppen 
 of kajakken.
• Uitstap naar Aquafun (Sunparks)
• Lasershooting
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels. 
• Voertaal Engels
• Voor de verplaatsingen vragen wij een fiets mee 

te brengen. Indien niet mogelijk, kan ter plaatse 
een fiets gehuurd worden voor € 20.

Alle wateractiviteiten zijn in samenwerking met 
Surfclub Shorebreak.  

Waterkicks
Aan alle waterratten: surfplank ahoi! Na je dagelijkse duik in de wondere wereld van de Engelse taal, 
bedwing je de golven met je surfboard. Als het weer het toelaat, kan je tijdens deze taalvakantie 
zelfs je vaardigheden eens testen met een zeeraft, stand-up paddle of zeekajak. Maar ook op het 
land vallen er tal van kicks te beleven! Tijdens de Total Wipeout Games en lasershooting voel je 
de adrenaline zeker door je aders stromen! Of wat dacht je van een excursie naar het subtropisch 
zwembad Aquafun? Waterpret verzekerd!

WATERSPORTEN

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 4° middelbaar
augustus 01/08 - 07/08/2021 code E13W € 570
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ENGELS

ATH

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
juli 04/07 - 11/07/2021 code E06 € 560

ACCOMMODATIE: We verblijven in ‘Collège de la 
Berlière’ in Ath. Dit kasteel ligt in een prachtig park van 
60 ha. Het centrum beschikt over een sporthal, talrijke 

tennis-, voetbal-, basketbal- en volleybalterreinen. Elke 
deelnemer overnacht in zijn eigen kamer.

SPORT & EXCURSIES

PROGRAMMA: Leef je tijdens dit sportieve 
taalkamp helemaal uit en spijker ondertussen je 
Engelse kennis bij.
• 4 uur per dag Engelse workshops door ervaren 

taalmonitoren: conversatie, uitbreiding van de 
woordenschat, uitspraakoefeningen (opgedeeld 
in kleine groepjes, volgens taalniveau en leeftijd).

• Voertaal: Engels
• Sportieve activiteiten zoals cross flags tornooi, 

uitdagingsspel, baseball, unihockey en tennis. 
Tijdens de Total Wipeout Games voel je de 
adrenaline zeker door je aders stromen.

• Lasershooting
• Bubble foot
• Toffe avondactiviteiten met o.a. film, barbecue, 

muziekquiz, verkiezing Mr. & Mrs. La Berlière, fuif ...
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels. 

Sporty Ath
Spring in dit Engelse taalbad en beleef de tijd van je leven! De namiddag en avond staan helemaal in 
het teken van plezier en ontspanning. Zet je beste beentje voor tijdens tal van sportactiviteiten zoals 
baseball, unihockey en tennis en verzamel met je team de meeste punten tijdens de Total Wipeout 
Games. ’s Avonds chill je samen met je nieuwe vrienden tijdens de film, de barbecue of de muziekquiz. 
Fun verzekerd !
Voor dit taalkamp is minimum 1 jaar Engels vereist.
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ENGELS

SPORT & EXCURSIESFrom zero to hero! 
Hi, nice to meet you! In het begin zal alles waarschijnlijk nog als Chinees in je oren klinken, maar na 
deze initiatietaalvakantie weet je wel beter! Je krijgt 4 uur taalles per dag, waarbij de nadruk vooral 
op communicatie ligt. De namiddag en avond staan helemaal in het teken van plezier en ontspanning. 
Leef je uit met sportactiviteiten zoals baseball, unihockey en tennis en chill ’s avonds met je nieuwe 
vrienden tijdens de film, de barbecue of de muziekquiz.  Tijdens de Total Wipeout Games voel je de 
adrenaline zeker door je aders stromen. Fun verzekerd!
Voor dit taalkamp is geen voorkennis vereist.

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
juli 04/07 - 11/07/2021 code E06I € 560

PROGRAMMA: Leef je tijdens dit sportieve 
taalkamp helemaal uit en kom intussen thuis in de 
Engelse taal.
• 4 uur per dag Engelse taalinitiatie in kleine 

groepjes per leeftijd
• Sportieve activiteiten zoals cross flags tornooi, 

uitdagingsspel, baseball, unihockey en tennis. 
Tijdens de Total Wipeout Games voel je de 
adrenaline zeker door je aders stromen.

• Lasershooting
• Bubble foot
• Toffe avondactiviteiten met o.a. film, barbecue, 

muziekquiz, verkiezing Mr. & Mrs. La Berlière, fuif …
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels. 
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GODINNE

Go for Godinne!      
Dit Engelse taalkamp wordt pure LOL, oftewel laughing out loud! Het Collège Saint-Paul biedt je met 
zijn vele sportfaciliteiten een waaier aan ontspanningsmogelijkheden en onze monitoren doen daar 
nog een schep bovenop! Je leert muurklimmen en boogschieten, maakt een initiatietocht met een 
quad en beleeft ware hoogspanning tijdens het lasershootspel. Hilariteit gegarandeerd als iedereen 
tot een levensgrote opgeblazen bal omgetoverd wordt voor een spelletje Bubble foot! Met een 
goede dosis Engelse kennis na dit kamp rol je moeiteloos doorheen het volgende schooljaar. 

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
paasvakantie 05/04 - 10/04/2021 code E02 € 490

ACCOMMODATIE: Het ‘Collège Saint-Paul’ te Godinne 
ademt groen in de bosrijke omgeving vlakbij de 
Maas tussen Namen en Dinant. We overnachten er 
in 2-persoonskamers. Collège Saint-Paul heeft ook 
andere troeven zoals:
• overdekt privézwembad

• klimmuur 
• voetbal-, basketbal- en volleybalterreinen
• ontspanningsruimte met pingpongtafel en 
 tafelvoetbal.

ENGELS

NATUURSPORTEN

PROGRAMMA: ‘Go for Godinne’ is zo veel meer 
dan een Engelse taalvakantie. Het is een fun & 
easy way voor die Engelse taalboost.
• 4 uur per dag Engelse workshops door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd).
• Tal van sportactiviteiten: muurklimmen, 
 boogschieten, Bubble foot (ludiek voetbal 
 waarbij je in je opgeblazen pak botst, bumpt en 
 rolt met als doel een goal te scoren).

• Lasershooting
• Initiatie quad
• Boeiende en gevarieerde avondanimatie met 
 een spetterende party als afsluiter.
• Voertaal Engels
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PROGRAMMA: Adventure Challenge is een 
spannende taalvakantie waar je tussen alle 
uitdagingen door je Engelse kennis grondig bij kan 
spijkeren. 
• 4 uur per dag Engelse workshops door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd).
• Voertaal: Engels
• Taalactiviteiten afgewisseld met natuursporten: 
 aanleren klim- en rappeltechnieken, speleologie, 
 durftocht.
• Toffe avondactiviteiten zoals tentovernachting 
 met barbecue.
Tijdens de natuursporten blijft veiligheid 
topprioriteit:
• we gebruiken alleen gecertificeerde materialen

• steeds onder begeleiding van professionele 
 instructeurs
• voor iedereen haalbaar! Vind je het toch net iets 
 té spannend? Geen enkel probleem, gewoon je 
 vriendjes aanmoedigen, kan natuurlijk ook.
• Initiatie quad

De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team.

Adventure Challenge  
Zoveel avontuur heb je tijdens een taalvakantie nog nooit beleefd! Het prachtige Godinne is 
de ideale uitvalsbasis voor een hele waaier aan natuursporten. Bedwing de rotsen tijdens de 
kliminitiatie en speleologie. Ontdek het woud uit vogelperspectief tijdens de rappel. Je slaapt zelfs 
een nachtje in een tent om eindeloos sterren te tellen. De absolute topper is echter de rit met quads, 
uiteraard onder deskundige begeleiding! Even onvergetelijk als alle Engelse kennis die je tijdens 
deze week opdoet!

NATUURSPORTEN

ENGELS

 deelnemers uit het 1° t.e.m. 6° leerjaar  deelnemers uit het 1° en 3° middelbaar
augustus 15/08 - 21/08/2021 code E22A code E22B € 570

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag)

ENGELS
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BEERSEL

The Beersel Blast      
Ons centrum in Beersel nodigt je uit voor een bruisend en zeer gevarieerde Engelse taalvakantie. In 
de namiddag strijd je voor de overwinning tijdens het tennis- en volleybaltornooi, of waag je je met 
je nieuwe vrienden aan unihockey, ball bouncer of muurklimmen. Verzamel jij met je team de meeste 
punten tijdens de Total Wipeout Games? De avondactiviteit is telkens pure fun, zoals een bosspel, 
een talentenshow of bowling. Of wat dacht je van een fietsexcursie naar een quadparcours, waar je 
je kunt uitleven met de quad? Beersel will blast you away! Deze taalvakantie is ook mogelijk met 3 
uur wiskunde in het Engels in de voormiddag.

PROGRAMMA: Het Beersel Blast taalkamp heeft 
alles in petto om je Engels op een leuke manier 
bij te schaven. Elke dag hebben we een vast 
dagprogramma met de ideale mix van taal en fun. 

• Voormiddag: 3 uur Engelse workshops door 
    ervaren taalmonitoren, met nadruk op    
    communicatie.
• Namiddag: tal van sportieve activiteiten (tennis- 
 en volleybaltornooi, unihockey, ball bouncer, 
 zwemmen in open lucht, minigolf, muurklimmen … )  
 of culturele activiteiten. Wie wil kan ook zijn Engels 
 oefenen in de studie of remediëring. 

• Vooravond: extra workshops om je Engels nog 
    verder in te oefenen.
• Avond: bowling, hiphop, urban dance, popping, 
 muziekquiz, talent show, bosspel, fuif …
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels. 
• Voertaal Engels
• Initiatie zelfverdediging (keuzeactiviteit)
• DJ workshop (keuzeactiviteit): leer je favoriete  
 muziek mixen.
• Voor de verplaatsingen vragen wij een fiets mee 

te brengen. Indien niet mogelijk, kan ter plaatse 
een fiets gehuurd worden voor € 20.

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
augustus 15/08 - 24/08/2021 code E21 € 620

15/08 - 24/08/2021 code E21M € 620 (optie wiskunde)

ACCOMMODATIE: In verblijfscentrum ‘Hanenbos’ 
(met 15 ha bos) geniet je van de fantastische ligging 
vlak naast het Provinciedomein van Huizingen. Met 
zijn talrijke troeven zoals speeltuinen, zwembaden, 
tennisvelden, een atletiekbaan, een fit-o-meter in het 
bos, klimmuur, roei- en visvijver, terrasjes en gezellige 

kuierpaden is zich vervelen helemaal geen optie.
We overnachten er in comfortabele kamers van 1, 2, 
4 of 6 personen. Zowel het ontbijt als het middag- en 
avondmaal zijn zeer verzorgd en worden aangeboden 
met zelfbediening.

ENGELS

SPORT & EXCURSIES
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PROGRAMMA: Tijdens deze avontuurlijke 
taalvakantie ben je in de ban van het avontuur, 
perfect in combinatie met het suspensgehalte van 
de Engelse taal. Een tof programma garandeert 
een goeie mix van taal en fun. 

• Voormiddag: 3 uur Engelse workshops 
 door ervaren taalmonitoren met nadruk op 
 communicatie.
• Namiddag: lasershooting, karting, klimmuur, 
 oriëntatietocht, Bubble foot.
• Vooravond: taalatelier om je Engels nog verder 
 in te oefenen.

• Avond: bowling, hiphop, urban dance, popping, 
 muziekquiz, talent show, bosspel, afscheidsfuif …
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels. 
• Voertaal Engels
• Initiatie zelfverdediging (keuzeactiviteit)
• DJ workshop (keuzeactiviteit): leer je favoriete  
 muziek mixen.
• Voor de verplaatsingen vragen wij een fiets mee 

te brengen. Indien niet mogelijk, kan ter plaatse 
een fiets gehuurd worden voor € 20.

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
augustus 15/08 - 24/08/2021 code E21A € 660

15/08 - 24/08/2021 code E21MA € 660 (optie wiskunde)

Adventure is calling! 
Is jouw plezier maar half compleet zonder een vleugje adrenaline? Trek dan je stoutste schoenen 
aan en waag je aan dit avontuurlijke taalkamp! Beleef de sensatie van het lasershooten, klim jezelf 
een weg naar de hoogste greep op de klimmuur, waan je een echte racepiloot op het kartingcircuit 
en vind zelf de weg terug tijdens de oriëntatieloop. Of verzamel met je team de meeste punten 
tijdens de Total Wipeout Games. De avondactiviteit is telkens pure fun, zoals bowling, een bosspel of 
een talentenshow. Hoogtepunt van de week wordt de fietsexcursie naar een quadparcours, waar je 
je naar hartenlust kunt uitleven met de quads. Deze taalvakantie is ook mogelijk met 3 uur wiskunde 
in het Engels in de voormiddag.

AVONTUUR & EXCURSIES

ENGELS
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BLANKENBERGE
ACCOMMODATIE: ‘Duinse Polders’ in Blankenberge 
is een oase van rust vlakbij het strand en de 
duinen. We overnachten er in prachtige 2, 3- of 
4-persoonskamers, voorzien van douche en toilet. 
Naast de uitstekende infrastructuur met moderne 
klas- en ontspanningsruimten heeft Duinse Polders nog 
andere troeven:

• strand, zee en duinen op 100 meter
• Alle maaltijden zijn in buffetvorm met saladbar en  
 dessertbuffet.
• leuk speelplein 
• sportfaciliteiten: tennis, basket, voetbal, minivoetbal, 
 fitnessparcours en minigolf.

ENGELS

PROGRAMMA: Maak je klaar voor een 
spetterende speelvakantie vol plezier en een 
onderdompeling in de Engelse taal. Dagelijks staan 
er heel wat leuke activiteiten op het programma:
• Tweemaal per dag 1,5 uur taalinitiatie Engels
• Elke dag een uurtje zwemles of vervolmaking
• Leuke strandactiviteiten, duinenspel en gocart 
 rijden 
• Educatieve strandwandeling en ravotten op de 
 speelweide

• Mechanische pony's, springkasteel, reuze 
legoblokken, volksspelen ...

• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 
gigantische opblaasbare obstakels. 

• Rustige activiteiten zoals knutselen en het 
 knusse voorleesmoment voor het slapengaan.
• New games en afscheidsfuifje

De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team. 

 deelnemers uit het 2° kleuter t.e.m. het 2° leerjaar
internaat externaat

augustus 01/08 - 07/08/2021 code E04 € 490 code EX04 € 300

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

Vitamine Sea   
Niets leuker dan de zee! Tijdens deze speelvakantie in Blankenberge gaan we elke dag zwemmen 
en maak je spelenderwijs kennis met het Engels. Natuurlijk is er ook alle tijd om te spelen! Bouw een 
zandkasteel, leef je uit op de speelweide, op het springkasteel of met de mechanische pony en ontdek 
wat er allemaal groeit en bloeit in de duinen. Zo kom je terug thuis met een rugzak vol onvergetelijke 
ervaringen en een schat aan Engelse woordjes. Deze taalvakantie kan ook zonder overnachting 
geboekt worden (incl. middagmaal).

SPEELVAKANTIE
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PROGRAMMA: English Beach Booster is een
absolute aanrader voor kids die nog geen of max.
1 jaar Engels hebben geleerd. Het is een 
taalvakantie die bestaat uit verschillende niveaus 
als leidraad bij het aanleren van de Engelse taal.
• 4 uur per dag Engelse workshops door ervaren 

taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
volgens taalniveau en leeftijd).

• Strandactiviteiten: duinenspel en andere 
strandspelen.

• Sport: zwemmen, minigolf, petanque, tafeltennis.
•  Funactiviteit: een ritje in de knotsgekke 

Velodroom.
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels. 

•  Escape games: spannende zoektocht

De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren
en pedagogisch geschoolde team.

 deelnemers uit het 3° t.e.m. het 5° leerjaar  deelnemers uit het 6° leerjaar en het 1° middelbaar
paasvakantie 11/04 - 17/04/2021 code E40A code E40B € 520

juli 11/07 - 17/07/2021 code E12A code E12B € 520

augustus 01/08 - 07/08/2021 code E05A code E05B € 520

English beach booster
Staat jouw Engelse kennis nog in zijn kinderschoenen? Ga dan maar gauw een grotere maat kopen,
want je woordenschat en spreekvaardigheid krijgen op dit Engels taalkamp een flinke boost!
Bovendien biedt de zee eindeloos speelplezier. Kom dus lekker op het strand spelen, zwemmen en
ravotten in de duinen. Of win jij liever met minigolf? En welke gekke fiets van de Velodroom kan jij
de baas? Ook zijn er de Total Wipeout Games en Escape games waarbij je je zal kunnen uitleven ten 
top. Engels leren was nog nooit zo plezant!

SPORT & STRAND

ENGELS



ENGELS/BLANKENBERGE

PROGRAMMA: 
• 3 à 4 uur per dag Engelse workshops door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd).
• 4 x 2 uur surfles (i.s.m. de O’Neill surfschool).
• Escape game: spannende zoektocht

• Alternatief bij weinig golven: zeeraften, suppen of 
kajakken.

• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 
gigantische opblaasbare obstakels. 

De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren en 
pedagogisch geschoolde team. 

 deelnemers uit het 4° t.e.m. het 5° leerjaar  deelnemers uit het 6° leerjaar en het 1° middelbaar
juli 11/07 - 17/07/2021 code E12WA code E12WB € 570
augustus 01/08 - 07/08/2021 code E05WA code E05WB € 570
Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).

Surfs' up! 
De zee zal na dit taalkamp geen geheimen meer hebben voor jou. Als echte surf king of queen krijg 
je tijdens dit kamp vol waterkicks alle trucs van het surfen onder de knie. 

WATERSPORTEN 

Wimbledon winners!    
Trek je tennisschoenen aan en kom lekker een balletje slaan tijdens deze taalvakantie. Is het je eerste 
kennismaking of droom je al van Wimbledon? Geen zorgen: iedereen krijgt les op zijn eigen niveau. 

TENNIS & STRAND

PROGRAMMA: 
• 4 uur per dag Engelse workshops door ervaren 
 taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
 volgens taalniveau en leeftijd)
• 2 à 3 uur per dag tennisles onder leiding van 
 ervaren tennisleraars.

• Escape game: spannende zoektocht
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels. 
De kids worden 24/24 begeleid door ons ervaren 
en pedagogisch geschoolde team. 

 deelnemers uit het 3° t.e.m. het 5° leerjaar  deelnemers uit het 6° leerjaar en het 1° middelbaar
juli 11/07 - 17/07/2021 code E12TA code E12TB € 590

augustus 01/08 - 07/08/2021 code E05TA code E05TB € 590

Fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12 jaar (max. € 11,20 per dag).
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RETIE

İHola Retie!

PROGRAMMA: Volg taalles op een creatieve en 
communicatieve manier. Les, sport en spel worden 
afgewisseld met toffe themadagen. Perfect voor die 
instant boost van je Spaanse kennis. 
• 4 uur per dag Spaanse workshops door ervaren 

taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
volgens taalniveau en leeftijd).

•  Oriëntatieloop, mountainbiken, themadagen, 
urban dance, hiphop, lasershooting, fotorally…

• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 
gigantische opblaasbare obstakels. 

•  Leuke en originele avondactiviteiten: teambuilding, 
bosspelen, fuif…

•  DJ workshop

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
augustus 15/08 - 21/08/2021 code ES € 520

ACCOMMODATIE: Het charmante dorpje Retie 
bevindt zich in de Kempen, in de driehoek Turnhout, 
Geel en Mol. Retie staat bekend om zijn prachtige 
natuur en bossen. Vakantiecentrum 'De Linde' geniet 

er sinds jaren een uitstekende reputatie door de 
lekkere keuken. De hotelkamers voor 4 personen zijn 
comfortabel ingericht met badkamer en toilet. Er is ook 
een minigolf. 

SPORT & EXCURSIES

SPAANS/RETIE

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
augustus 15/08 - 21/08/2021 code ESA € 560

İViva la aventura!

PROGRAMMA: Dit taalkamp staat volledig in het 
teken van avontuur terwijl je spelenderwijs de 
Spaanse taal aanleert. De perfecte combinatie voor 
avonturiers! 
• 4 uur per dag Spaanse workshops door ervaren 

taalmonitoren (opgedeeld in kleine groepjes, 
volgens taalniveau en leeftijd).

• Hindernissenbaan, oriëntatieloop, mountainbiken, 

hoogteparcours - boomklimmen, themadagen, 
urban dance, hiphop, lasershooting…

• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 
gigantische opblaasbare obstakels. 

• Leuke en originele avondactiviteiten: teambuilding, 
bosspelen, fuif…

•  DJ workshop

NATUUR & AVONTUUR

TAALVAKANTIES
Spaans
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KORTRIJK

Zomers taalbad in de stad    
In 35 lesuren van 45 min. krijg je een intensieve cursus in kleine homogene groepjes per niveau (± 6 
cursisten).  Zo is er tijd voor individuele begeleiding en is elke cursist maximaal bij de les betrokken.  
Wie er even uit wil, kan op woensdagnamiddag vrijblijvend het taalbad ruilen voor het nieuw 
subtropisch zwembad Lago in Kortrijk (5 glijbanen, 160 m wildwaterbanen en 717 m totale lengte).

Ook mogelijkheid tot halve dagen (zie www.depauwbelgium.be)

 deelnemers uit het 5° leerjaar t.e.m. het 5° middelbaar
juli 05/07 - 09/07/2021 excl. warme maaltijd: code IZ1 € 250 incl. warme maaltijd: code I1 € 280

augustus 02/08 - 06/08/2021 excl. warme maaltijd: code IZ2 € 250 incl. warme maaltijd: code I2 € 280

16/08 - 20/08/2021 excl. warme maaltijd: code IZ3 € 250 incl. warme maaltijd: code I3 € 280

EXTERNAAT

ACCOMMODATIE: Externaat Centrum Depauw Kortrijk.

Speelse taalinitiatie!
Kom het leuke van taal ontdekken! Via taalspelletjes en speelse workshops raak je spontaan steeds 
beter vertrouwd met het Frans/Engels. En ook buiten de taalworkshops wacht je bergen plezier!

EXTERNAAT

 deelnemers uit de 1° leerjaar t.e.m. het 6° leerjaar
krokusvakantie 15/02 - 19/02/2021 excl. warme maaltijd: code SPZK € 210 incl. warme maaltijd: code SPK € 240

paasvakantie 06/04 - 09/04/2021 excl. warme maaltijd: code SPZP € 160 incl. warme maaltijd: code SPP € 190

juli 05/07 - 09/07/2021 excl. warme maaltijd: code SPZ1 € 210 incl. warme maaltijd: code SP1 € 240

augustus 02/08 - 06/08/2021 excl. warme maaltijd: code SPZ2 € 210 incl. warme maaltijd: code SP2 € 240

16/08 - 20/08/2021 excl. warme maaltijd: code SPZ3 € 210 incl. warme maaltijd: code SP3 € 240

DIVERSE TALEN/KORTRIJK

PROGRAMMA: 
• voormiddag: leuke taalspelletjes afgewisseld met speelse lessen.
• namiddag: plezante activiteiten zoals o.a. een bezoek aan de kinderboerderij, minigolf, koken, 

knutselen en zwemmen.
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PROGRAMMA: Deze avontuurlijke taalvakantie in 
Kortrijk garandeert je een boost van jouw Franse/
Engelse talenkennis en tonnen plezier door het 
gevarieerde programma:
• Leuke taalspelletjes afgewisseld met speelse 

workshops door ervaren taalcoaches, in kleine 
groepjes.

• Avontuur ten top met o.a. quad, paintball 
(vernieuwd parcours met tunnels en loopgraven), 
boogschieten, karabijnschieten, klimmen, 
spectaculair nieuw hoogteparcours (verschillende 

niveaus) … Heb je hoogtevrees? Geen probleem, 
je kan gerust even de kat uit de boom kijken. 

• Tal van wateractiviteiten zoals vlottentocht, 
kano, De Blob (spring van een hoogte op het 
Blob-kussen om diegene die op het kussen zit 
te lanceren in het water), zwemnamiddag in het 
nieuw subtropisch zwembad Lago in Kortrijk  
(5 glijbanen, 160m. wildwaterbaan, 750m totale 
lengte) 

• Flyboard: vlieg als een vogel boven het water 
(enkel paas- en zomervakantie)

Taal en avontuur!
Kom mee op avontuur! In de voormiddag ontdek je op een speelse manier de Franse/Engelse taal. 
In de namiddag wachten je buiten de taalworkshops nog vele andere avonturen. Heb je al eens met 
een quad gereden? Of heb je eerder zin om te paintballen? Hoe vaak kan jij raak schieten tijdens 
het karabijnschieten? En hoe snel geraak je bovenaan het klimparcours? Heb je al ooit gevlogen 
boven het water? Je kan uitpakken met een flinke dosis lef en je krijgt er ongetwijfeld ook een flink 
pak plezier zomaar bij! Wil je graag nog meer adrenaline ?  
Dan is flyboard vast iets voor jou !

DIVERSE TALEN/KORTRIJK

 deelnemers uit het 4° leerjaar t.e.m. het 4° middelbaar
krokusvakantie 15/02 - 19/02/2021 excl. warme maaltijd: code MZK € 240 incl. warme maaltijd: code MK € 270

paasvakantie 06/04 - 09/04/2021 excl. warme maaltijd: code MZP € 210 incl. warme maaltijd: code MP € 240

juli 05/07 - 09/07/2021 excl. warme maaltijd: code MZ1 € 260 incl. warme maaltijd: code M1 € 290

augustus 02/08 - 06/08/2021 excl. warme maaltijd: code MZ2 € 260 incl. warme maaltijd: code M2 € 290

16/08 - 20/08/2021 excl. warme maaltijd: code MZ3 € 260 incl. warme maaltijd: code M3 € 290

EXTERNAAT
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Swingende taalles in Kortrijk
Mag het voor jou allemaal lekker swingen? Dan is deze taalvakantie je op het lijf geschreven! In de 
voormiddag krijg je op een speelse manier taalles van ervaren taalcoaches voor wie Frans/Engels 
als muziek in de oren klinkt. In de namiddag leer je de coolste choreografieën en krijg je nieuwe 
dansstijlen onder de knie, zoals hiphop, streetdance, freestyle, modern … Dit kamp swingt de pan uit!

EXTERNAAT

PROGRAMMA: Het programma van dit muzikaal 
taalkamp in Kortrijk garandeert je een week 
boordevol taal, muziek en dans:
• Voormiddag: leuke taalspelletjes afgewisseld 
 met speelse taalworkshops door ervaren 
 taalcoaches, in kleine groepjes.

• Namiddag: dansles onder professionele  
begeleiding van Eefje Willems van de Kortrijkse 
dansschool Bodyshake.

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° leerjaar
juli 05/07 - 09/07/2021 excl. warme maaltijd: code DZ1 € 230 incl. warme maaltijd: code D1 € 260

augustus 16/08 - 20/08/2021 excl. warme maaltijd: code DZ3 € 230 incl. warme maaltijd: code D3 € 260

Taallessen in galop
Hou je van pony’s? Dan ben je in Kortrijk de koning(in) te rijk! In de voormiddag gidsen onze 
taalcoaches je in galop doorheen de rijke Franse/Engelse taal. En in de namiddag stuur jij je pony 
de piste rond. Je borstelt, zadelt en verzorgt de dieren en keert elke dag met een schat aan nieuwe 
woorden en leuke ervaringen terug naar huis! Voor beginners en halfgevorderde ruiters.

EXTERNAAT

 deelnemers uit de 2° kleuterklas t.e.m. 5° leerjaar
paasvakantie 06/04 - 09/04/2021 excl. warme maaltijd: code PZP € 200 incl. warme maaltijd: code PP € 230

juli 05/07 - 09/07/2021 excl. warme maaltijd: code PZ1 € 250 incl. warme maaltijd: code P1 € 280

augustus 16/08 - 20/08/202 excl. warme maaltijd: code PZ3 € 250 incl. warme maaltijd: code P3 € 280

PROGRAMMA: Leef je helemaal uit tijdens 
deze paardrijvakantie en maak grote sprongen 
voorwaarts met je Franse/Engelse kennis.

• Voormiddag: leuke taalspelletjes afgewisseld met  
speelse taalworkshops door ervaren taalcoaches, 
in kleine groepjes.

• Namiddag: paardrijles

DIVERSE TALEN/KORTRIJK
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Grand slam in Kortrijk!
Op dit kamp word je een echte kampioen! Tijdens de workshops groei je dankzij onze ervaren
taalcoaches uit tot een welbespraakte Franse/Engelse taalkampioen. In de namiddag ontpop je je
tot de held van het tennis- en padelveld. Met gevarieerde spelletjes oefen je jouw balinzicht, 
balvaardigheid en oog-handcoördinatie. Zo keer je met een goede basistechniek, een rijke 
taalvaardigheid en een brede glimlach op je gezicht terug naar huis! 

EXTERNAAT

PROGRAMMA: Tennisfanaten opgelet! Want dit 
taalkamp belooft een mooie afwisseling te worden 
tussen Franse/Engelse kennis en tennis.
• Voormiddag: leuke taalspelletjes afgewisseld met 
 speelse workshops door ervaren taalcoaches, in 
 kleine groepjes.

• Namiddag: tennisles en padelles. De beginners 
krijgen tennis- of padelinitiatie terwijl de 
gevorderden hun techniek verder bijschaven.

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° leerjaar
juli 05/07 - 09/07/2021 excl. warme maaltijd: code TZ1 € 250 incl. warme maaltijd: code T1 € 280

augustus 16/08 - 20/08/2021 excl. warme maaltijd: code TZ3 € 250 incl. warme maaltijd: code T3 € 280

Taal voor kleuters
Via spelletjes en liedjes komen de kinderen in contact met het Frans of met het Engels.  De 
spelletjes zijn opgebouwd rond een thema zoals kleuren, kleding, eten …   Als afwisseling werken 
we met liedjes die een ideale manier vormen om de woordenschat spelenderwijs en via herhaling 
in te oefenen.  We werken met een grappige handpop die enkel Frans of Engels spreekt.  Alles is 
visueel sterk ondersteund, waardoor de kinderen de verhalen onmiddellijk begrijpen, vertalen is niet 
nodig.

EXTERNAAT

 deelnemers uit het 1° kleuter t.e.m. het 3° kleuter
krokusvakantie 15/02 - 19/02/2021 excl. warme maaltijd: code KZK € 210 incl. warme maaltijd: code KMK€ 240

paasvakantie 06/04 - 09/04/2021 excl. warme maaltijd: code KZP € 160 incl. warme maaltijd: code KP € 210

juli 05/07 - 09/07/2021 excl. warme maaltijd: code KZ1 € 210 incl. warme maaltijd: code K1 € 240

augustus 02/08 - 06/08/2021 excl. warme maaltijd: code KZ2 € 210 incl. warme maaltijd: code K2 € 240

16/08 - 20/08/2021 excl. warme maaltijd: code KZ3 € 210 incl. warme maaltijd: code K3 € 240

PROGRAMMA: Tijdens dit creatieve kamp werken 
we elke dag rond een specifiek thema. 
• Voormiddag: leuke taalworkshops Frans of Engels

• Namiddag: plezante activiteiten zoals o.a. een 
bezoek aan de kinderboerderij, koken, knutselen, 
kleuterlasershooting

DIVERSE TALEN/KORTRIJK

PADEL



Junior taalclub
Wil je graag jouw eerste woordjes Frans oefenen of jouw Frans wat bijschaven? Kom dan op 
woensdag naar de Junior taalclub! Onze ervaren taalmonitoren laten je in kleine groepjes 
spelenderwijs kennismaken met de wondere wereld van de Franse taal. Dit wordt vast de leukste 
namiddag van de week!

 deelnemers uit het 2° kleuter t.e.m. het 4° leerjaar
10 x woensdagnamiddag vanaf 13 januari 2021 13u30 - 15u10  (2x 45 min) code JTL € 112

Taalclub op zaterdag 
Wil je jouw kennis van het Frans/Engels wat verbeteren? Kom dan op zaterdagvoormiddag naar 
de taalclub! Je gaat aan de slag in kleine groepjes van 5 cursisten met hetzelfde niveau om zoveel 
mogelijk vooruitgang te boeken. Heb je specifieke moeilijkheden? Dan maakt de taalcoach graag 
tijd vrij om er speciale aandacht aan te besteden. Je mag zelfs je schoolboeken meebrengen! Zo 
krijgt je Franse/Engelse kennis een ongeziene boost!

 deelnemers uit het 5° leerjaar t.e.m. het 6° middelbaar

10 x zaterdagvoormiddag vanaf 16 januari 2021 10u20 - 11u55 (2x 45 min) code AZL € 150

DIVERSE TALEN/KORTRIJK/EXTERNAAT

PROGRAMMA: Op een leuke manier leer je in slechts 5 lessen van anderhalf uur: 
• een zesstappenplan om je studiemethode op te krikken
• de pakken schoolwerk organiseren en plannen
• enkele trucjes om gemakkelijker zaken te kunnen onthouden
• een goede zelfcontrole toepassen
• beter notities of aantekeningen maken

Leren leren doe je zo!
Vind je het moeilijk om wegwijs te raken uit de stapels leerstof die je moet verwerken? Met ons 
6-stappenplan verbeter je je studiemethode en leer je beter studeren. Je leert je schoolwerk 
organiseren en plannen. We reiken je zelfs trucjes aan om de leerstof makkelijker te onthouden. Je 
werkt stap voor stap aan je zelfcontrole en verneemt ook hoe je betere notities kan nemen. In amper 
5 woensdagmiddagen tijd leer je zo door de bomen het bos weer te zien!

 deelnemers uit het 6° leerjaar t.e.m. het 3° middelbaar

5 x zaterdagvoormiddag vanaf 16 januari 2021 13u30 - 15u10 (2x 45 min) code LL € 90
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PROGRAMMA: Boost je language skills in Frans, 
Engels, Duits of Spaans en schrijf je nu in.

Language Boost Camp is een 5-daagse 
training. Per dag doorloop je 7 sessies van 45 
minuten (in teams van 5). Maar laat je hierdoor 
niet afschrikken. De lessen zijn immers heel 
gediversifieerd met functionele en situationele 
communicatie en geïndividualiseerde 
opdrachten. De externen kunnen samen 
met de anderstalige deelnemers vrijblijvend 
deelnemen aan de avondactiviteiten voor een 
supplement van € 40.

Language Boost Camp!
Je goed uit de slag trekken in andere talen verruimt niet alleen je kennis en cultuur. Het vergroot 
ongetwijfeld ook je kansen om aangeworven te worden bij toekomstige sollicitaties. Een intensieve 
5-daagse taaltraining deze zomer is dus zeker een must om een voetje voor te hebben. De 
trainingen worden gegeven door dynamische docenten uit binnen- en buitenland met tonnen 
ervaring. Tijdens het Language Boost Camp dagen ze je uit door uitsluitend in de gekozen taal te 
communiceren. Tegelijk maken ze van deze taalweek ook een leuke en zomerse ervaring.

BOOSTCAMP

+ 17/KORTRIJK

 deelnemers vanaf het 6° middelbaar
juli 05/07 - 09/07/2021 externaat: code V1 € 360 internaat: code G1 € 490

augustus 02/08 - 06/08/2021 externaat: code V2 € 360 internaat: code G2 € 490

16/08 - 20/08/2021 externaat: code V3 € 360 internaat: code G3 € 490

FULL PACKAGE

Woon je wat verder weg van Kortrijk of wil je 
onze toffe avondactiviteiten niet missen, dan 
is onze Full Package formule een absolute 
aanrader. Je verblijft in een gloednieuw hostel 
op wandelafstand van het Talencentrum en op 
slechts 500m van de Grote Markt. 
's Avonds kan men vrijblijvend aan de 
geleide activiteiten deelnemen: bowling, 
stadsbezoek, karting en nieuw subtropisch 
zwembad Lago Kortrijk (5 glijbanen, 160m 
wildwaterbanen en 717m totale lengte).  
Voor de internen bieden wij een ontbijt en 
middagmaal aan in ons talencentrum.  Het 
avondmaal is niet begrepen in de prijs 
en kan vrij door de deelnemers gekozen 
worden.
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BEERSEL

Taalbreak in de herfst 

PROGRAMMA: Met deze taalvakantie boost 
je jouw Franse/Engelse kennis. Je krijgt de 
mogelijkheid om je volledig toe te spitsen op 
je vragen, problemen en moeilijkheden met de 
nodige dosis ontspanning tussendoor.
• Voormiddag: 3 uur taalworkshops (in kleine 

groepjes, volgens taalniveau)
• Namiddag: met aangepaste pedagogische 
 middelen gaan we verder in op individuele 
 taalvragen, moeilijkheden en vragen. Breng 

 zeker ook je schoolboeken mee. Zo kunnen we 
 jouw specifieke problemen aanpakken.
 Daarnaast is er ook tijd voor begeleide 
 ontspanningsmomenten met allerhande 
 sportactiviteiten (unihockey, ball bouncer)
• Avond: filmavond, lasershooting, karting, quiz, 

message party…
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels.

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
herfstvakantie 31/10 - 05/11/2021 code G4 € 490

ACCOMMODATIE: In verblijfscentrum ‘Hanenbos’ 
(met 15 ha bos) geniet je van de fantastische ligging 
vlak naast het Provinciedomein van Huizingen. Met 
zijn talrijke troeven zoals speeltuinen, zwembaden, 
tennisvelden, een atletiekbaan, een fit-o-meter in het 
bos, klimmuur, roei- en visvijver, terrasjes en gezellige 

kuierpaden is zich vervelen helemaal geen optie.
We overnachten er in comfortabele kamers van 1, 2, 
4 of 6 personen. Zowel het ontbijt als het middag- en 
avondmaal zijn zeer verzorgd en worden aangeboden 
met zelfbediening.

Gepersonaliseerde taalboost     REMEDIËRING

 deelnemers uit het 1° t.e.m. het 6° middelbaar
herfstvakantie 31/10 - 05/11/2021 code GM4 € 490

DIVERSE TALEN

PROGRAMMA: Deze taalvakantie bruist van de 
energie met tal van ontspannende activiteiten, 
afgewisseld met leuke lessen.
• Voormiddag: 3 uur Franse/Engelse taalworkshops 

(in kleine groepjes, volgens taalniveau)
• Namiddag: boeiende workshops 

waar je in kleine groepjes rond 

gemeenschappelijke projecten werkt, begeleide 
ontspanningsmomenten met allerhande 

 sportactiviteiten (unihockey, ball bouncer).
• Avond: filmavond, lasershooting, karting, quiz, 

message party…
• Total Wipeout Games: een superleuk spel met 

gigantische opblaasbare obstakels.
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Monitor & aanbod voor scholen

OM MONITOR TE WORDEN:
• ben je minimum 20 jaar,
• zijn enthousiasme en creativiteit jouw 

tweede en derde naam,
• wil je kinderen en jongeren een 

onvergetelijke vakantie bezorgen,
• heb je een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel,
• ben je leraar/lerares Nederlands, Frans, 

Engels, LO of bewegingsrecreatie (of in 
opleiding).

WAT BIEDEN WIJ JE:
• de kans om steeds opnieuw jonge 

mensen te leren kennen,
• de mogelijkheid om leservaring op te 

doen in een aangename vakantiesfeer,
• gratis vormingssessies,
• een verblijf in het vakantiecentrum,
• een vergoeding,
• een nuttige vermelding op je CV.

Wie zijn we? 
Voor taalvakanties of taalkampen in België 
die bruisen van ‘fun & language’ is Depauw 
Belgium een vaste waarde! Met 50 jaar 
ervaring garanderen wij topprogramma’s 
waarbij taalles perfect afgewisseld wordt 
met tal van excursies of sportactiviteiten. 
De meest fantastische bestemmingen zijn 
helemaal klaar om jou als monitor hartelijk 
te ontvangen. 

Wie zoeken we? 
Voor onze begeleiding van kinderen en 
jongeren zijn wij voortdurend op zoek naar 
monitoren. Zowel gediplomeerde leraren 
als studenten uit de lerarenopleiding 
kunnen bij ons aan de slag als monitor.

AANBOD VOOR SCHOLEN

Taalvakanties of taaldagen voor scholen tijdens 
het schooljaar.  U bent taalleraar en wenst toffe 
en efficiënte activiteiten te organiseren voor uw 
leerlingen ?  Tijdens het schooljaar organiseren 
we taalvakanties Frans en Engels in België 
voor jongeren uit het lager of het middelbaar 
onderwijs. De scholen kunnen gebruik maken 
van onze meer dan 50 jaar lange ervaring bij 
het organiseren van taalvakanties.  Wenst u meer 
info? Aarzel niet ons te bellen op 056/ 21 05 27 
of te mailen op info@depauwbelgium.be.
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PRAKTISCHE INFO

Prijs
Bij de prijzen van onze taalvakanties is het volgende inbegrepen: verblijf, maaltijden, lesmateriaal en uitstappen.  
Vervoer en persoonlijke uitgaven tijdens de taalvakantie zijn niet inbegrepen. Voor eventuele financiële tussen-
komst kan je terecht bij het ziekenfonds. Voor kinderen jonger dan 12 jaar voorzien wij een fiscaal attest van  
€ 11,20 per dag.

Inschrijven
Inschrijven kan via de website of telefonisch via 056/21 05 27.
Bij inschrijving voor een taalvakantie impliceert dit voor de ouders en de kinderen automatisch:
• dat ze de gedragscode van de taalvakanties hebben gelezen en goedgekeurd (zie website),
• dat ze akkoord gaan met het publiceren van foto’s van voorbije taalvakanties in onze brochure of op de 

website. Indien dit een probleem zou zijn, vragen wij om dit schriftelijk te melden bij de inschrijving.

Annuleren
Alle annulaties gebeuren schriftelijk, per post of e-mail.
• Annulatie door Depauw Belgium:
  In geval van annulatie van een taalvakantie of taalkamp door omstandigheden die zich buiten onze wil om 

voordoen, stellen we je een andere taalvakantie voor. Als het voorgestelde alternatief onmogelijk is, wordt de 
reeds betaalde som teruggestort.

• Annulatie door de klant:
- Meer dan 3 weken voor vertrek: we betalen het betaalde bedrag terug, mits aftrek van € 25 

administratiekosten.
- Binnen 3 weken voor vertrek: we betalen de helft van de totale prijs terug. 
- De dag voor vertrek of de dag zelf kan er niks meer worden terugbetaald.

• Indien een taalvakantie wegens Covid-19 niet zou kunnen doorgaan, dan wordt de betaalde som volledig 
terugbetaald.

Verzekering
De Burgerlijke Aansprakelijkheid van elke deelnemer wordt door onze verzekering gedekt (na uitputting van de 
eventuele familiale verzekering). De maximale waarborg is € 1.500.000 voor stoffelijke en lichamelijke schade. 
Opgelet: wij zijn niet verzekerd tegen diefstal of verlies van voorwerpen. In dit geval dien je jouw verzekering-
sagent te raadplegen. Onze verzekering neemt eveneens de medische, heelkundige, farmaceutische en hospi-
taalkosten op zich, zelfs als de Burgerlijke Aansprakelijkheid niet ingeroepen wordt. Deze waarborg is beperkt 
tot € 1.239,47, na uitputting van de tussenkomst van de verzekering ‘Ziekte-Invaliditeit’. Medische zorgen: wij 
beschikken over een infirmerie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen 
die onafhankelijk zijn van onze wil.

Laatste richtlijnen
De laatste richtlijnen worden ten laatste 3 weken voor de start van de taalvakantie doorgemaild. Daar vind je 
alle informatie terug met het uurrooster voor vertrek en retour, de benodigdheden, de contactgegevens voor 
de accommodatie …

Informatie
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HOE WERKEN WIJ? 

A. Groepsindeling
Op basis van de gegevens die je invult op het inschrijvingsformulier (klas, leeftijd, aantal uren les in de gekozen 
taal … ), vormen we kleine groepjes van hetzelfde niveau. Bij de start van elke taalvakantie nemen we een kleine 
test af. Blijkt daaruit dat je niet in de juiste groep zit, dan passen we dit onmiddellijk aan. 

B. Taalmonitoren
Per groepje is er één taalmonitor met pedagogische ervaring en een uitstekende kennis van de vreemde taal. 
De taalmonitor neemt actief deel aan alle activiteiten. Bij alle taalvakanties hebben de ouders de gelegenheid 
de taalmonitoren te ontmoeten bij het vertrek en de terugkeer. 

C. Les en stageactiviteiten
Conversatie en uitspraakoefeningen staan centraal tijdens de taalvakanties. Vanaf de leeftijd van 13 jaar wordt 
iedereen verondersteld tijdens de volledige vakantie Frans of Engels te spreken. De taalmonitor is dan ook 
altijd in de buurt en helpt waar nodig. Als iemand de gekozen taal niet wilt spreken, dan contacteren we de 
ouders en zoeken we samen met de taalmonitoren naar een gepaste oplossing. De focus ligt op spreken 
en taalvoorbeelden, vandaar dat spraakkunst minder aan bod komt. Indien gewenst, kan je bij je taalmonitor 
speciale oefeningen, begeleiding en bijscholing vragen. De ouders ontvangen op het einde van de taalvakantie 
een stagerapport met de behaalde resultaten.

D. Begeleiding
De deelnemers worden tijdens de volledige taalvakantie permanent begeleid. Alle bezoeken en uitstappen 
gebeuren onder begeleiding van de taalmonitor. Sportactiviteiten gebeuren onder leiding van ervaren sport-
monitoren. Onze animatoren zorgen dan weer voor allerlei leuke avondactiviteiten.

E. Jongeren met fysieke beperking
De meeste accommodaties beschikken over voorzieningen voor jongeren met een fysieke beperking.  
We voorzien ook extra begeleiding indien gewenst. Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken.

Hoewel aan deze folder de grootste zorg werd besteed, is het mogelijk dat een fout over het hoofd werd gezien. Wij wijzen hiervoor elke aansprakelijkheid van de hand.
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vzw Depauw taalvakanties binnenland
‘t Hoge 120 - 8500 Kortrijk - 056 21 05 27

info@depauwbelgium.be - www.depauwbelgium.be

 @depauwtaalstages    @depauwbelgium   #depauwbelgium

Met de steun van de


