
Ben je taalvaardig en werk je graag met jongeren?
Ben je creatief, enthousiast & dynamisch?

Wil je graag je passie voor taal doorgeven?

FRANSE, ENGELSE EN NEDERLANDSE TAALVAKANTIES 

WORD TAALANIMATOR BIJ ROELAND !

IN BINNEN- & BUITENLAND - VOOR KINDEREN VAN 7 TOT 19 JAAR 

Projecten

ENGELSE TAALKAMPEN
(paasvakantie & zomer) 

• Junior met en zonder 
overnachting in Gent

• 13-19 jaar met overnachting 
in Engeland

• Thema’s: sport, citytrip 
(London), podiumkunsten, 
interculturele uitwisseling 

FRANSE TAALKAMPEN
(alle vakanties behalve kerst)

• Junior zonder overnachting 
in Gent en Leuven 

• Junior met overnachting in 
Wallonië

• 12-18 jaar met overnachting 
in Wallonië en Frankrijk

• Thema’s: sport & 
avontuur, citytrip (Parijs), 
podiumkunsten

NEDERLANDSE TAALKAMPEN
VOOR FRANSTALIGEN

(zomervakantie) 

• Junior en 12-19 jaar met 
overnachting in Gent

NEDERLANDS VOOR 
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

(alle vakanties behalve kerst)

• 7-12 jaar en 12-16 jaar 
zonder overnachting in Gent

STADSBEZOEKEN GENT
(tijdens het schooljaar)

• We zoeken animatoren om 
met een groepje van 10 
leerlingen (12-18 j.) op stap 
te gaan in Gent.

• Je krijgt een opleiding en 
er is een werkboekje dat als 
leidraad dient.

• Je moet je meerdere 
weekdagen per maand 
kunnen vrijmaken (10-16u).

WWW.ROELAND.BE/MEDEWERKERS
09 221 60 44 - info@roeland.be

Krijgslaan 18 9000 Gent
#vzwroeland
/vzwroeland

RoelandVZW



WIJS!

Vzw Roeland is een erkende jeugddienst die taalvakanties Frans, 
Engels en Nederlands organiseert voor kinderen en jongeren 
van 7 tot 19 jaar. Onze ploeg taalanimatoren bestaat volledig uit 
vrijwilligers. Onze methode: een speels en creatief taalbad.

Wie vlot Frans of Engels spreekt, kan mee als taalanimator op onze 
Franse of Engelse taalvakanties in Wallonië, Frankrijk of Engeland. Je 
krijgt de gelegenheid om één of twee weken lang de vreemde taal te 
spreken in het gezelschap van native speakers. Ga je liever mee op 
kamp in je moedertaal? Stel je dan kandidaat voor onze Nederlandse 
projecten!

In het voorjaar organiseren wij verschillende vormingsweekends 
voor wie taalanimator wil worden. Tijdens zo’n weekend leer je wat 
het inhoudt om taalanimator te zijn bij Roeland. Wie zich inschrijft 
op onze website, krijgt informatie toegestuurd.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

• een berg ervaring opdoen met jeugdwerk en taaleducatie;
• gratis vormingssessies;
• een vrijwilligersvergoeding;
• nieuwe mensen leren kennen in een unieke sfeer;
• je talenkennis verbeteren of je didactisch bijscholen;
• een interessante aanvulling op je cv.

Schrijf je nu in: www.roeland.be/medewerkers

DE LESANIMATOREN... (taalvakanties 12-19 jaar)

• geven les (4,5 u per dag);
• krijgen steun van de verantwoordelijke didactiek;
• krijgen lesmateriaal aangereikt;
• zorgen voor een ludieke en communicatieve 

aanpak;
• nemen ook deel aan andere activiteiten (groot spel, 

speciale avonden, excursies).

DE ANIMATOREN JUNIOR (7-12 jaar), NEDERLANDS 
VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS (9-16 jaar) en 
sommige THEMAKAMPEN

Bij deze projecten maken we geen onderscheid tussen 
les- en spelanimatoren. Alle animatoren verzorgen 
zowel de klasmomenten als de spelmomenten.

Bij Junior spreken de animatoren enkel de doeltaal, maar 
de kinderen mogen met elkaar wel hun moedertaal 
spreken.

DE SPELANIMATOREN... (taalvakanties 12-19 jaar)

• verzorgen de recreatieve momenten (sport, zang, 
groot spel, workshops);

• krijgen steun van de verantwoordelijke animatie;
• houden bij elke activiteit rekening met het taalaspect;
• kunnen al hun talenten inzetten (sport, muziek, ...);
• nemen ook deel aan andere activiteiten (excursies, 

bepaalde lesactiviteiten, speciale avonden).


