
Een animator gidst de leerlingen door de stad en laat hen zelf op ontdekking gaan aan de 
hand van speelse opdrachten in het Frans. Ons team bestaat uit jonge Franstalige animators 
die de stad door en door kennen. 
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STADSBEZOEKEN LUIK, NAMEN, RIJSEL

Ons team bestaat uit jonge Franstalige animators uit de stad zelf of de omgeving. Zij begeleiden 
op actieve wijze groepjes van maximum 10 jongeren.

Elke leerling ontvangt een carnet de bord, een boekje vol weetjes en opdrachten, dat een 
mooie samenvatting geeft van wat ze die dag gedaan hebben. 

OVER ROELAND

Roeland vzw organiseert vrijetijdsactiviteiten in het Nederlands, Frans en Engels voor jongeren van 7 tot 19 jaar. Het doel 
van die activiteiten is jongeren mondiger te maken in vreemde talen. Roeland ontwikkelde daartoe een speelse en creatieve 
methode waarbij de jongeren ondergedompeld worden in een taalbad.

Tijdens de schoolvakanties organiseren we taalvakanties en dagkampen in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Groot-
Brittannië. Jongeren uit het secundair kunnen in klasverband deelnemen aan jeugdtoneel in het Frans (Artscène) en Engels 
(Artscene) en aan stadsbezoeken in Namen, Luik en Rijsel. Sinds 2008 organiseren we ook dagkampen Nederlands voor 
anderstalige nieuwkomers. Voor die NT2-projecten kreeg Roeland in 2011 het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs.

Roeland is gevestigd in Gent en bestaat sinds 1971. Wij werken met een team van 10 vaste medewerkers en meer dan 
1000 vrijwilligers. Jaarlijks nemen ongeveer 13 000 kinderen en jongeren deel aan onze activiteiten. Roeland is erkend en 

gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Meer info: www.roeland.be. 

PRAKTISCH

Voor wie? leerlingen uit het 1e t.e.m. 6e secundair
Kostprijs? 145 euro per groep van maximum 10  
  leerlingen
Wanneer? van oktober t.e.m. juni
Duur?   een volledige dag (10u-16u)

•  De school zorgt zelf voor het vervoer naar de stad 
waar het bezoek plaatsvindt. 

• Wij kunnen in elke stad maximaal 120 leerlingen per 
dag begeleiden.

• In de agenda op onze website www.roeland.be kan u 
zien welke dagen al gereserveerd zijn.

• Voor meer info kunt u mailen naar marie@roeland.be

DOELSTELLINGEN

Met deze stadsbezoeken willen wij drie doelstellingen realiseren:
• De jongeren de verschillende gezichten en de joie de vivre van de stad leren ontdekken
• Zorgen dat ze zich amuseren, want deze stadsbezoeken zijn een ludieke activiteit, wat de Franse 

taalverwerving ten goede komt.
• De jongeren doen spreken, want de spelletjes en de opdrachten (aangepast aan het niveau van 

de deelnemers) zorgen ervoor dat ze het Frans moeten gebruiken!

De stadsbezoeken zijn bevoorrechte momenten waarop de jongeren niet alleen een taal leren, 
maar ook kennismaken met een cultuur en dit alles terwijl ze zich amuseren!
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