2022

Taalvakanties
CREATIEF FRANS OF ENGELS LEREN

Voor kinderen & jongeren

Krokus - Pasen - Zomer - Herfst - Kerst

In België,
Frankrijk &
Engeland

Wie is Roeland vzw
Roeland vzw is een landelijk erkende jeugddienst die taalprojecten Frans, Engels en
Nederlands organiseert voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar.
Onze methode: een speels en creatief taalbad.

Missie

Visie

Roeland vzw wil elk kind en jongere stimuleren
in hun ontwikkeling en groei door hen de kracht van
en de liefde voor talen mee te geven.

Meertaligheid helpt jongeren de wereld beter te
begrijpen en de wereld begrijpt hen beter.

Wat doet Roeland vzw (jaarlijkse cijfers)

3.000+
deelnemers Franse, Engelse en
Nederlandse taalvakanties

11.000+
jongeren stadsbezoeken
Luik, Namen, Rijsel en Gent

cultuurprojecten Frans en Engels

1.000+
vrijwilligers

2
vormingsmomenten voor
kandidaat-vrijwilligers

14
vormingssessies voor
onze vrijwilligers

500+
Nederlands voor anderstalige
nieuwkomers/andere thuistaal
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°1971
In 2021 bestaat Roeland 50 jaar en draagt de titel
‘Koninklijke vereniging’

Voorwoord vrijwilliger

Het is duidelijk. Het nieuwe Roelandseizoen hangt in de
lucht …
En dit jaar hebben we het echt verdiend! Nu de maanden
van afstand houden, turen naar computerschermen,
mondmaskers dragen en binnenblijven, helemaal achter ons
liggen, stel ik voor dat we een pact sluiten.
Laten we in 2022 helemaal uit ons dak gaan!
We maken er een zomer van om nooit te vergeten.
Ik kan niet wachten tot het zomer is! Ik weet het, ik trap een
open deur in. Wat een ongelooflijk cliché om dit voorwoord
mee te openen, maar dit jaar is het extra waar... De vrijheid
lonkt, het zonnetje komt tevoorschijn en ik droom ervan om
mijn vrienden terug te zien en op kamp te gaan.
Ik krabbel schriftjes vol met leuke ideeën voor themadagen:
Harry Potter? Wedding day? Misschien een Dinosaurusdag?
Ik oefen mijn Brits accent.
Ik stuur een whatsappje naar onze Sutton Town 4 Head
Assistant met de vraag of ze toevallig een zwart ooglapje
heeft. Dat zou mijn verkleedkostuum helemaal af maken.
Ik maak alvast een afspeellijst met dansnummers.
Vol verwachting kijk ik terug naar oude kampfoto’s van
Sutton en Nieuwen Bosch.
Ik check voor de zekerheid al even het weerbericht voor juli.

Begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk ben ik als vrijwilliger
fier dat we erin geslaagd zijn om tijdens de coronaperiode
kampen te laten doorgaan in bubbels en met extra
veiligheidsmaatregelen. Maar ik kijk er gigantisch hard naar
uit om opnieuw kampen te organiseren met alles erop en
eraan: des excursions aventureuses, creatieve workshops,
murder mystery games, olympische spelen, jeux d’eau,
singing sessions ... Je kan het zo gek niet bedenken!
Breng zeker kleren mee die vuil mogen worden. Maar vergeet
ook je fancy outfit niet, voor het feestje op de laatste dag.
Of mocht ik dat nog niet verklappen?
Oh, ik kan niet wachten tot het zomer is ...
Tot heel snel,
Marie Jacobs
Head Teacher, Peace Village
Teacher, Sutton Town 4 Language
Roeland vzw
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Kampoverzicht 2022
Taalkampen Frans - Geen immersie (doeltaal spreken niet verplicht)
Seizoen Geboortej

Data

Duur

Plaats

Kamp

Prijs

Pag

Krokus

°2010-2013

28/02 - 02/03

3

Gent

Junior

€ 125

14

Krokus

°2010-2013

03/03 - 05/03

3

Gent

Junior

€ 125

14

Zomer

°2011-2013

04/07 - 08/07

5

Oostakker

Junior

€ 195

14

Zomer

°2014-2015

04/07 - 08/07

5

Oostakker

Mini

€ 195

14

Zomer

°2011-2013

15/08 - 19/08

5

Oostakker

Junior

€ 195

14

Zomer

°2014-2015

15/08 - 19/08

5

Oostakker

Mini

€ 195

14

Herfst

°2011-2014

02/11 - 04/11

3

Gent

Junior

€ 125

14

Pasen

°2010-2013

04/04 - 09/04

6

Bure

Vrolijk Pasen in Bure - S’amuser en français

€ 445

14

Pasen

°2010-2013

11/04 -16/04

6

Bure

Vrolijk Pasen in Bure - Sports et aventure

€ 445

14

NIEUW Zomer

°2010-2012

04/07 - 09/07

6

Flône

Groeten uit Flône - Sports et aventure

€ 445

14

NIEUW Zomer

°2011-2013

11/07 - 16/07

6

Flône

Groeten uit Flône - S’amuser en français

€ 445

14

NIEUW Zomer

°2010-2012

01/08 - 06/08

6

Flône

Groeten uit Flône - Comédie musicale

€ 445

14

NIEUW Zomer

°2011-2013

08/08 - 13/08

6

Flône

Groeten uit Flône - S’amuser en français

€ 445

14

NIEUW Zomer

°2010-2012

15/08 - 20/08

6

Flône

Groeten uit Flône - Voyage autour du monde

€ 445

14

NIEUW Zomer

°2008-2010

04/08 - 09/08

6

Stenay

Premiers pas en français

€ 525

14

Prijs

Pag

				

Taalkampen Frans - Immersie (doeltaal spreken verplicht)
Seizoen Geboortej Data

Duur Plaats

Kamp

Pasen

°2004-2009 04/04 - 09/04

6

Virton

Aventure en Gaume

€ 525

15

Pasen

°2004-2009 11/04 - 16/04

6

Virton

Aventure en Gaume

€ 525

15

Zomer

°2008-2010

04/07 - 16/07

13

Bure

Booste ton français

€ 845

15

Zomer

°2008-2010

15/08 - 24/08

10

Bure

Booste ton français

€ 735

15

Zomer

°2008-2010

18/07 - 23/07

6

Bure

Une semaine fantastique

€ 455

15

Zomer

°2008-2010

25/07 - 30/07

6

Bure

Une semaine fantastique

€ 455

15

Zomer

°2008-2010

01/08 - 06/08

6

Bure

Une semaine fantastique

€ 455

15

Zomer

°2008-2010

08/08 - 13/08

6

Bure

Une semaine fantastique

€ 455

15

NIEUW Zomer

°2007-2009 18/07 - 23/07

6

Flône

100% français - Passion sport

€ 455

15

NIEUW Zomer

°2007-2009 25/07 - 30/07

6

Flône

100% français - Art & créa

€ 455

15

Zomer

°2007-2009 04/07 - 16/07

13

Virton

Amusons-nous en Gaume - Paardrijden

€ 915

15

Zomer

°2007-2009 04/07 - 16/07

13

Virton

Amusons-nous en Gaume - Multi-activiteit

€ 845

15

Zomer

°2007-2009 01/08 - 09/08

9

Virton

Survie et nature

€ 685

16

Zomer

°2007-2009 11/08 - 20/08

10

Virton

Gaume découverte

€ 760

16

Zomer

°2006-2008 04/07 - 16/07

13

Marche

Ville et forêt

€ 845

16

Zomer

°2006-2008 11/08 - 20/08

10

Marche

100% sports et adrénaline

€ 760

16

Zomer

°2004-2007

03/07 - 09/07

7

Paris

Paris Magique

€ 955

16

NIEUW Zomer

°2004-2007

04/07 - 16/07

13

Lézinnes

Vivre ensemble

€ 925

17

NIEUW Zomer

°2004-2007

04/07 - 16/07

13

Chemilly

Douce France

€ 925

17

Zomer

°2004-2007

11/08 - 20/08

10

Stenay

Créa et sports

€ 760

17

NIEUW Kerst
4

° 2010-2007 02/01 - 07/01/23

6		

Aventure ski		
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Taalkampen Engels - Geen immersie (doeltaal spreken niet verplicht)
Seizoen Geboortej

Data

Pasen

°2010-2013

04/04 - 09/04

Zomer

°2010-2013

Zomer

Duur

Plaats

Kamp

Prijs

Pag

6

Ieper

Junior Engels Pasen

€ 525

18

11/07 - 15/07

5

Oostakker

Junior Engels Zomer (geen overnachting)

€ 195

18

°2010-2013

11/07 - 16/07

6

Oostakker

Junior Engels Zomer

€ 445

18

Zomer

°2010-2013

08/08 - 12/08

5

Oostakker

Junior Engels Zomer (geen overnachting)

€ 195

18

Zomer

°2010-2013

08/08 - 13/08

6

Oostakker

Junior Engels Zomer

€ 445

18

Zomer

°2008-2010

04/07 - 08/07

5

Gent

English for Teens (geen overnachting)

€ 225

18

Zomer

°2008-2010

04/07 - 09/07

6

Gent

English for Teens

€ 455

18

Zomer

°2008-2010

15/08 - 19/08

5

Gent

English for Teens (geen overnachting)

€ 225

18

				

Taalkampen Engels - Immersie (doeltaal spreken verplicht)
Seizoen Geboortej

Data

Duur

Plaats

Kamp

Prijs

Pag

Ieper

English for Teens Easter

€ 525

19

Pasen

°2005-2008 04/04 - 09/04

6

NIEUW Zomer

°2007-2009 04/08 - 13/08

10

Langley Park

Langley Sports Academy

€ 915

19

NIEUW Zomer

°2007-2009 04/08 - 013/08

10

Langley Park

Langley Multi-Activity

€ 915

19

NIEUW Zomer

°2007-2009 15/08 - 26/08

12

Langley Park

Langley Survival Adventure

€ 995

19

NIEUW Zomer

°2007-2009 15/08 - 26/08

12

Langley Park

Langley Multi-activity Fun

€ 995

19

NIEUW Zomer

°2007-2009 22/08 - 27/08

6

Destelheide

Cool creations!

€ 525

19

NIEUW Zomer

°2006-2009 04/07 - 09/07

6

Ieper

Engels in de Westhoek

€ 525

20

NIEUW Zomer

°2006-2009 23/07 - 2/08

11

Langley Park

Boost your English

€ 955

20

Zomer

°2006-2009 18/07 - 30/07

13

Sutton Town

Intercultural Fun

€ 995

20

Zomer

°2004-2007

01/08 - 13/08

13

Sutton Town

Intercultural Fun

€ 995

20

NIEUW Zomer

°2004-2007

11/07 - 21/07

11

Langley Park

English Summer Vibes

€ 955

21

Zomer

°2004-2007

15/08 - 26/08

12

Sutton Town

British Fun - Sutton Dance

€ 965

21

Zomer

°2004-2007

15/08 - 26/08

12

Sutton Town

British Fun - Sutton Active

€ 965

21

NIEUW Zomer

°2001-2006

11/07 - 21/07

11

Langley Park

On Stage

€ 955

21

Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk is een internationaal paspoort nodig. Vraag dit tijdig aan bij
jouw gemeente.
Door de gevolgen van de coronacrisis en de opgelegde overheidsmaatregelen kan het zijn dat ons
kampaanbod wordt aangepast. Wij garanderen zeker een gevarieerd aanbod waar de gezondheid en
veiligheid van je kind voorop staat.
Raadpleeg onze algemene voorwaarden op www.roeland.be/algemenevoorwaarden
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Korting op inschrijving
1. Boek voor 1 februari 2022
Wie boekt voor 1 februari maakt kans
om het bedrag van zijn of haar kamp
terug te winnen. Meer info hierover op
www.roeland.be/kampwedstrijd.

2. Korting via werkgever*
Heeft je werkgever of je ziekenfonds (BNP Paribas Fortis, Benefits at Work, BPost, VDK, ING,
HR Rail, SSDGPI ...) een partnership met ons?
Dan krijg je een personeelskorting. Contacteer
je werkgever voor meer informatie.
Wenst je bedrijf een partnership met ons aan te
gaan? Mail naar info@roeland.be.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf zaterdag 18 december 2021 om 9.00 uur
via www.roeland.be.
Tip: win tijd door het profiel van je kind al op voorhand aan te maken. Zo
hoef je op 18 december enkel nog het kamp toe te voegen.

Prijs
• Inbegrepen: verblijf, maaltijden (behalve op de kampen
zonder overnachting), lesmateriaal, uitstappen, busvervoer, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallenverzekering.
• Niet inbegrepen: persoonlijke aankopen (in de bar en tijdens de
uitstappen).
• Meer info over de verzekeringen vind je op onze website.
• Wijzigingen aan het programma (activiteiten, uitstappen …) zijn
steeds mogelijk en onder voorbehoud.

Busreis
Waar er een busreis voorzien is, is deze inbegrepen in de prijs van het
taalkamp (voor kampen met overnachting). Wie wil, kan zijn kind ook
zelf brengen en halen. Dit geeft echter geen recht op een vermindering
van het inschrijvingsgeld.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden:
zie www.roeland.be.

4. Korting via studietoelage*
Wie in het lopende schooljaar een
studietoelage krijgt voor het secundair onderwijs
geniet een korting van 20% van het bedrag van
de studietoelage. Is dit op jou van toepassing?
Bezorg ons dan een kopie van het bewijs van de
studietoelage via e-mail (info@roeland.be).
*Opgelet: onze kortingen zijn niet cumuleerbaar. Informeer
je voor het inschrijven om te zien welke korting voor jou het
voordeligst is.

Tussenkomst inschrijving
1. Via je werkgever of
ziekenfonds
Bepaalde werkgevers en ziekenfondsen betalen
je na deelname een deel van het inschrijvingsgeld terug. Kom je hiervoor in aanmerking?
Download na het kamp het document Tussenkomst werkgever/ziekenfonds op je profiel.
Voeg dit attest bij het formulier van je mutualiteit.

2. Via een fiscaal attest
Voor kinderen jonger dan 14 kan je hfiscaal attest downloaden via je profiel. Je ontvangt een
mail wanneer dit beschikbaar is.
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(Be)leef de taal!

Taalbad

Actieve taalateliers op maat

Een taal leer je pas wanneer je die helemaal beleeft. Dat
vraagt een inspanning van jou, maar wees er maar zeker
van: het resultaat zal spectaculair zijn!

Saaie taallessen? Helemaal niet! Wij kiezen voor taalateliers
op maat. Tijdens die ateliers ga je actief aan de slag met
de leerstof die je op school hebt geleerd. Hoe? Met video,
spelletjes, sport, toneel en ludieke opdrachten. Af en toe een
beetje grammatica kan nog wel, zodat je de juiste basis kent.

Op de kampen Junior en op enkele Engelse en Franse kampen spreken de animatoren alleen de doeltaal. Via leuke
taalactiviteiten motiveren ze jou om dat ook te doen. Met je
vrienden mag je nog altijd in je eigen taal praten en elke dag
is er een tweetalig moment waarop de animatoren je extra
uitleg geven in je eigen taal. Na één week kamp heb je al heel
wat woorden bijgeleerd en kan je je zelfs uitdrukken in korte
zinnen. Daar mag je fier op zijn!
Ben je ouder dan 12 jaar en kies je voor een immersiekamp,
dan word je meteen ondergedompeld in de vreemde taal.
De animatoren spreken enkel de doeltaal. Tijdens alle activiteiten verwachten ze dat jij dat ook doet. Dat voelt misschien
wat raar aan de eerste dagen, maar het is de beste manier
om een nieuwe taal te leren. Fouten maken mag, zelfs heel
veel fouten, zolang je het probeert. Dat waarderen de animatoren echt. En je zal zien, voor je het goed en wel beseft,
spreek je een aardig mondje Frans of Engels. Beloofd!

8

In de ateliers zit je in een kleine groep met deelnemers die
hetzelfde taalniveau hebben als jij. Hierdoor krijg je ruim
de kans om Frans of Engels te spreken. De beste en leukste
manier om een taal te leren.

Focus op spreekdurf
Heb je een interessante hobby? Ben je door iets gepassioneerd? Heb je een pittige opinie over iets? In onze taalateliers mag je daar uitgebreid over vertellen! Lukt het niet altijd
even goed om de juiste woorden te vinden? Je zal merken
dat fouten maken mag. Iedereen apprecieert dat je het probeert en zal jou altijd helpen. Dus, babbel er maar op los!

5x waarom jij kiest voor Roeland

1. Uitgebreid aanbod kampen

4. Tal van activiteiten

Kampen in binnen- en buitenland, kampen van een week tot
13 dagen, kampen met volledige immersie, kampen waar je
je moedertaal nog mag spreken, externaatkampen, internaatkampen … we hebben voor elk wat wils. In deze brochure en op onze website ontdek je ons ruime aanbod aan
taalvakanties. Welk kamp je ook kiest: fun gegarandeerd. En
ondertussen leer je nog een vreemde taal bij. Hoe cool is
dat?!

Mountainbiken in het Frans? Toneel spelen in het Engels? Een
dagje Disneyland Parijs? Kanovaren in de Bourgognestreek?
Onze kampen vertrekken vanuit jouw leefwereld en interesses. Je spreekt Frans of Engels terwijl je je rot amuseert met je
nieuwe vrienden. Kijk snel naar ons aanbod in deze brochure
of op onze website. Je vindt zeker jouw droomkamp!

2. Leren in dagelijkse context
Een tweede portie vragen tijdens de lunch, vertellen over je
hobby, een cadeautje kopen op uitstap, de spelregels van
een groot spel begrijpen, onderhandelen tijdens een casinoavond, genieten van een toneelstuk … je hoort en spreekt
de taal in het dagelijks leven. Zo leer je superveel nieuwe
woorden en uitdrukkingen bij.

5. Een 10 voor sfeer
Iedereen doet mee met alle groepsactiviteiten, maar inspraak is altijd mogelijk. Als je toch met iets zou zitten, kan
je altijd terecht bij iemand van het team. Onze begeleiders
staan steeds paraat om jou te helpen.

3. Professionele omkadering
Je ontmoet te gekke vrijwilligers die garant staan voor amusante taalateliers, workshops, spelen en daguitstappen. Alle
animatoren zijn minstens 18 jaar en scholen zich regelmatig
bij Roeland bij over toffe activiteiten, didactische methodes …
De animatoren zijn native of near-native speakers en spreken
dus perfect Frans of Engels. Ze moedigen je enthousiast aan
om ook de doeltaal te spreken. Om jou ruim de kans te geven
om zoveel mogelijk in de vreemde taal te praten, voorzien
we op onze kampen 1 begeleider per 5 deelnemers. Daarin
is Roeland echt uniek!
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Deelnemer aan het woord - Taalkampen Frans en Engels

“Ik heb hier op taalkamp nooit een schoolgevoel”

“Mijn ouders moeten me echt tegenhouden om mijn zomer niet helemaal vol te proppen met
Roeland-kampen”, vertelt Cara Van Lijsebetten (16 jaar, foto: zwarte trui). In 2014 ging ze als negenjarige voor de eerste keer op taalvakantie in Poix-Saint-Hubert. Sindsdien heeft ze 24 kampen gevolgd in
België, Frankrijk en Engeland.

Cara Van Lijsebetten zit in haar zesde jaar moderne
talen-wiskunde. “Die studiekeuze werd mee bepaald door
mijn ervaringen bij Roeland. Volgend jaar wil ik Rechten
gaan studeren. Mijn school heeft me aangeraden om die studie in de twee talen te doen: Nederlands en Frans.”
Hoe heb je Roeland leren kennen?
“Mijn papa heeft als kind ook veel taalkampen gevolgd. En
mijn mama is afgestudeerd als tolk Frans-Duits. Meertaligheid zit dus in de familie. Toen ik negen jaar oud was, heeft
mijn mama gezocht naar een organisator van taalkampen.
Nadat ze heel veel positieve dingen had gehoord over
Roeland, heeft ze me ingeschreven voor een taalvakantie
Frans.”


Op taalkamp ligt de focus
op spreekdurf. Je leert snel
dat fouten maken mag.

“Ik had bijvoorbeeld geen idee hoe ik moest vragen om naar
het toilet te gaan. De monitoren hadden ons geleerd hoe je
je behelpt met gebaren. Klinkt belachelijk en het is inderdaad
lachwekkend, maar daardoor wordt het ook superplezant.”
Merk je jouw Roeland-ervaring aan je schoolresultaten?

“Waarom moet ik nu een taalvakantie doen, vroeg ik me af.
Maar al op het eerste kamp was ik meteen verkocht. Je amuseert je rot en je vergeet helemaal dat je in een vreemde taal
spreekt.”
Je hebt zowel Franse als Engelse kampen gevolgd. Was
dat een bewuste keuze?
“Toen ik als 12-jarige op een Frans kamp zat, kreeg ik het
bericht van mijn ouders dat ze me voor de week daarop hadden ingeschreven voor een Engels kamp. Ik heb toen wel wat
tranen gelaten. Ik was helemaal in paniek, want ik had nog
nooit een Engels woord gesproken.”
“In het begin voelde ik me daar dan ook superonwennig,
maar de monitoren stelden me meteen op mijn gemak.
Gewoon meedoen met de activiteiten. En als het niet lukt om
te vertellen wat je wil, kan je het nog altijd uitleggen met gebaren. De moni’s helpen je altijd.”
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“Ja. Op school leer je woordenlijsten uit het hoofd en wordt
de grammatica er gewoon ingedramd. Op taalkamp ligt de
focus op spreekdurf. Je leert snel dat fouten maken mag. Dat
heeft me enorm geholpen, want de leerkrachten zien dat ik
mijn best doe en horen dat ik vlot Frans en Engels spreek.”
“Op Roeland ben je ook heel actief bezig met de taal. Je
speelt spelletjes, volgt workshops, gaat op uitstap … Je hebt
echt niet door dat je een taal aan het leren bent. Ik heb op
een Roeland-kamp nooit een schoolgevoel.”
Wat is je mooiste kampervaring tot nu toe?
“Ik heb niet alleen mijn talen geleerd op kamp, maar ik ben
er ook enorm opengebloeid. Op kamp zijn er geen vooroordelen, iedereen zit in hetzelfde schuitje waardoor je er jezelf
kan zijn. En daar ben ik Roeland heel dankbaar voor. Ik heb
hier mijn beste vrienden ontmoet.”


Je amuseert je rot en je vergeet
helemaal dat je in een vreemde
taal spreekt.
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Interview experten didactiek

“Op kamp krijgt hun zelfvertrouwen een enorme boost”
Doelgericht communiceren, creatief en op maat van de deelnemers: dat zijn de drie didactische principes
van Roeland. Jonathan Delmeire, Pauline De Baets en Tom Vandevelde vertellen hoe we dat in de praktijk brengen op onze kampen.

“Hoe ziet jouw ideale superheld eruit en over welke superkrachten beschikt hij of zij? Het is één van de vele opdrachten
die de deelnemers kunnen krijgen tijdens een taalatelier. Zo
oefenen ze om een persoon te beschrijven”, vertelt Jonathan.
“Nadat ze hun superheld samengesteld hebben, moeten ze
die vergelijken met de andere: welke superheld loopt het
snelst, wie is de grootste, wie heeft de meeste gadgets …?
Dat wordt ook effectief getest met wedstrijdjes. Zo leren ze
op een ongedwongen manier spreken in een vreemde taal.”
3 didactische principes
Pauline De Baets, adjunct-algemeen-coördinator: “Bij
Roeland verloopt alles veel speelser, creatiever en actiever
dan tijdens traditionele taallessen. We vinden het heel belangrijk dat de deelnemers een taal leren terwijl ze zich amuseren. Daarom zijn de taalateliers heel ludiek uitgewerkt en
zitten de deelnemers in kleine groepen.”
Jonathan Delmeire, voormalig coördinator didactiek
en vrijwilliger: “We zetten heel hard in op communicatie.
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De deelnemers voeren constant het woord. De monitoren
doceren niet, maar begeleiden de debatten, spelen, wedstrijden …”
Tom Vandevelde, coördinator didactiek: “Wij geloven
echt in die aanpak. De deelnemers leren datgene wat hen
boeit en gebruiken de taal in het dagelijks leven. Gaan ze
de volgende dag een stad bezoeken, dan zullen ze automatisch willen weten wat ze gaan bezoeken. Leren ze een
nieuw spel, dan interesseert het hen uiteraard hoe ze kunnen
winnen. Zo zijn ze zeer betrokken bij de taalateliers.”
Spreekdurf
Pauline: “Doordat de deelnemers vanaf de eerste dag in de
vreemde taal moeten spreken, ondervinden sommigen van
hen wat spreekangst. Door al onze activiteiten speels en plezant te maken, nemen we die angst weg en wakkeren we
de spreekdurf aan. Ze leren dat fouten maken mag. Ook al
maken ze voor de zesde keer op rij dezelfde fout, de animatoren corrigeren altijd goedlachs.”

Tom: “Tijdens de maaltijden zitten de animatoren steeds aan
tafel tussen de deelnemers. Dat betekent dat in elk groepje van 10 kinderen of jongeren, 2 begeleiders mee-eten en
meepraten. We grijpen elke kans om hen de vreemde taal te
laten oefenen.”
Jonathan: “Door die aanpak kennen de animatoren elk kind
door en door. Aan diegenen die wat timider zijn, vraagt de
begeleider wat ze die ochtend geleerd hebben, of ze het
eten lekker vinden, welke hobby’s ze hebben … Door de ontspannen sfeer op kamp en de professionele begeleiding van
onze gepassioneerde vrijwilligers, neemt de spreekdurf en
het zelfvertrouwen van de deelnemers enorm toe.”
Didactische vernieuwing
Jonathan: “De afgelopen twee jaar hebben we ons didactisch materiaal volledig vernieuwd. We willen up-to-date
blijven met de leefwereld van kinderen en jongeren en we
willen dat onze didactische principes in élk taalatelier sterk
aanwezig zijn. Daarnaast willen we onze vrijwilligers ook
zodanig ondersteunen dat ze de ruimte en het vertrouwen
krijgen om zelf dingen uit te werken. We vinden het belangrijk dat zij de kans krijgen om eigen ideeën uit te testen.”
Pauline: “We hebben ook sterk ingezet op een nieuwe manier om de deelnemers volgens taalniveau in kleine groepen
in te delen. Zo starten we alle kampen nu met een groot ken-

nismakingsspel waarbij de taalanimatoren heel speels en
amicaal het taalniveau van iedereen bepalen.”
Tom: “Daarnaast organiseren we tijdens het jaar regelmatig
vormingen voor onze vrijwilligers. Het luik didactiek is daarin
steeds een vast thema. Zo krijgen de vrijwilligers de kans om
ideeën op te doen en blijven ze op de hoogte van alle vernieuwingen. Veel van onze animatoren staan in het onderwijs of volgen een opleiding tot leerkracht en we vinden het
belangrijk om hen ook vanuit Roeland te blijven coachen.”
Roeland versus school
Pauline: “Een taalkamp bij Roeland start waar de school
stopt. In de taallessen op school krijgen de leerlingen veel
grammatica, maar is er minder ruimte om de taal in een natuurlijke omgeving te gebruiken. Dat kan op onze kampen
wel, want de deelnemers worden volledig ondergedompeld
in de vreemde taal en hebben contact met moedertaalsprekers. Die immersie vormt de perfecte aanvulling op het
taalonderwijs op school.”
Jonathan: “De deelnemers ervaren al snel dat ze veel meer
kunnen zeggen in de vreemde taal dan eerst gedacht en dat
geeft hun zelfvertrouwen een enorme boost.”
Tom: “Op Roeland tonen we hen echt dat een taal leren nuttig én vooral heel leuk is.”

De 3 didactische principes van Roeland vzw

Actief/creatief

Op maat

Doelgerichte communicatie

Taal leren
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Mini & Junior Frans | Gent /Oostakker

KAMPAANBOD FRANS - GEEN IMMERSIE

Bonjour! Comment ça va? Zin om je eerste woordjes Frans te spreken? Dan is dit kamp echt iets voor
jou! Geen saaie lessen Frans, maar wel spelletjes, liedjes, toneelstukjes, crea-ateliers en verhaaltjes.
28/02 - 02/03

#3

°2010-2013

Gent

Junior

€ 125

03/03 - 05/03

#3

°2010-2013

Gent

Junior

€ 125

04/07 - 08/07

#5

°2011-2013

Oostakker

Junior

€ 195

04/07 - 08/07

#5

°2014-2015

Oostakker

Mini

€ 195

15/08 - 19/08

#5

°2011-2013

Oostakker

Junior

€ 195

15/08 - 19/08

#5

°2014-2015

Oostakker

Mini

€ 195

02/11 - 04/11

#3

°2011-2014

Gent

Junior

€ 125

Vrolijk Pasen in Bure | Bure
Enchanté! Aangenaam! Maak kennis met de Franse taal. Hoe? Met spelletjes, liedjes, crea-ateliers en
sport. En dat in een oude kasteelhoeve midden in het groen. Veel plezier gegarandeerd!
04/04 - 09/04

#6

°2010-2013

Vrolijk Pasen in Bure - S’amuser en français

€ 445

11/04 - 16/04

#6

°2010-2013

Vrolijk Pasen in Bure - Sports et aventure

€ 445

NIEUW

Groeten uit Flône | Flône

Spelen, ravotten en plezier maken in het Frans. En dat in de abdij van Flône. Amusement garanti!
04/07- 09/07

#6

°2010-2012

Groeten uit Flône - Sport et aventure

€ 445

11/07 - 16/07

#6

°2011-2013

Groeten uit Flône - S’amuser en français

€ 445

01/08 - 06/08

#6

°2010-2012

Groeten uit Flône- Comédie musicale

€ 445

08/08 - 13/08

#6

°2011-2013

Groeten uit Flône- S’amuser en français

€ 445

15/08 - 20/08

#6

°2010-2012

Groeten uit Flône- Voyage autour du monde

€ 445

NIEUW

Premiers pas en français| Stenay

Ben je ouder dan 12 jaar? Wil jij je eerste zinnen Frans leren, maar is het nog te moeilijk om je te laten
onderdompelen in die taal? Dan is dit kamp ideaal voor jou: toffe taalateliers, activiteiten, sport, uitstappen ... Je moedertaal praten mag nog af en toe, maar we moedigen je toch aan om zoveel mogelijk
Frans te spreken.
Dit kamp is voor wie nog geen Frans heeft gehad op school of voor wie de basis nog niet beheerst. Ken je al enkele zinnetjes
in het Frans? Dan kies je beter voor Booste ton français of Une semaine fantastique.
04/08 - 09/08 # 6
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= externaat

°2008-2010

= internaat

Premiers pas en français

= krokus

= pasen

€ 525

= zomer

= herfst

= kerst

Aventure en Gaume | Virton
Ben jij een rasechte avonturier? Dan is dit kamp op jouw lijf geschreven. Mountainbiken, kayakken,
een survivaltocht, boomklimmen, een hindernissenparcours … op dit kamp verleg je zeker je grenzen en
keer je terug naar huis met fijne herinneringen.
04/04 - 09/04

#6

°2004-2007 en °2007-2009

Aventure en Gaume

€ 525

11/04 - 16/04

#6

°2004-2007 en °2007-2009

Aventure en Gaume

€ 525

Booste ton français | Bure
Ben je sportief en creatief? Op dit kamp valt er altijd iets te beleven. In de voormiddag is er tijd voor
sport naar keuze. ’s Avonds zijn er creatieve workshops in kleine groepen zoals toneel, dans, knutselen
of multimedia. Wie weet ontdek je hier wel een verborgen talent!
# 13

°2008-2010

Booste ton français

€ 845

15/08 - 24/08

# 10

°2008-2010

Booste ton français

€ 735

Une semaine fantastique | Bure
Sport, natuur, workshops én een uitstap: al het beste van een Roelandkamp in één week. Je ontdekt
nieuwe sporten en gaat op avontuur in het bos, het avonturenpark, op de Lesse of in de grotten van Han.
18/07 - 23/07

#6

°2008 - 2010

Une semaine fantastique

€ 455

25/07 - 30/07

#6

°2008 - 2010

Une semaine fantastique

€ 455

01/08 - 06/08

#6

°2008 - 2010

Une semaine fantastique

€ 455

08/08 - 13/08

#6

°2008 - 2010

Une semaine fantastique

€ 455

NIEUW

Une semaine 100% français | Flône

KAMPAANBOD FRANS - IMMERSIE

04/07 - 16/07

Ben je sportief en avontuurlijk? Kies dan voor de optie Passion Sport en ontdek nieuwe sporten. Leef je
je liever uit met verf op doek of met de camera in de hand? Dan is de optie Art & créa perfect voor jou.
18/07 - 23/07

#6

°2007-2009

100% français - Passion sport

€ 455

25/07 - 30/07

#6

°2007-2009

100% français - Art & créa

€ 455

Amusons-nous en Gaume | Virton
Dit is gewoonweg een topkamp! Geniet van de mooie omgeving met een zuiders microklimaat. Op het
kamp zelf wisselen sport, taalateliers, workshops en ontspanning elkaar af. Kies je voor de optie paardrijden, dan ga je 4 keer naar de manege.
04/07 - 16/07

# 13

°2007-2009

Amusons-nous en Gaume - Paardrijden

€ 915

04/07 - 16/07

# 13

°2007-2009

Amusons-nous en Gaume - Multi-activiteit

€ 845

15

Survie et nature | Virton
Schuilt er een avonturier in jou? Ben je een natuurliefhebber? Dan is dit kamp echt iets voor jou. Op het
programma: een schuilplaats bouwen, vuur maken, je eigen potje koken, de weg terugvinden zonder
Google Maps … Trek jij je plan als het erop aankomt? Ontdek het hier!
01/08 - 09/08

#9

°2007-2009

Survie et nature

€ 685

Gaume découverte | Virton

KAMPAANBOD FRANS - IMMERSIE

Sport, grote spelen, workshops, avontuurlijke opdrachten en uitstappen: amuseer je te pletter op dit
kamp, maak nieuwe vrienden en beleef een onvergetelijke taalvakantie.
11/08 - 20/08

# 10

°2007-2009

Gaume découverte

€ 760

Ville et forêt | Marche-en-Famenne
Veel sport, spel en avontuur. Marche-en-Famenne biedt het beste van twee werelden: een stadcentrum
met een bos vlakbij. De locatie waar je verblijft, heeft een moderne sportzaal met klimmuur! Pak je sportschoenen maar al in.
04/07 - 16/07

# 13

°2006-2008

Ville et forêt

€ 845

100% sports et adrénaline | Marche-en-Famenne
Kajakken bij mooi weer, klimmen langs een rotswand of op de klimmuur in het gebouw waar je verblijft,
een avontuurlijke trektocht in de bossen, een stadsspel … op dit kamp kies je volop voor sport en avontuur.

11/08 - 20/08

# 10

°2006-2008

100% sports et adrénaline

€ 760

Paris Magique | Paris
Dompel je onder in de sfeer van Parijs met musea, muziek, graffiti en ontmoetingen met echte
Parisiens. En wie Parijs zegt, zegt ook Disneyland Parijs! Voor je het weet, zing je met spijt in het hart
Paris, c’est fini…
03/07 - 09/07

16

= externaat

#7

°2004-2007

= internaat

Paris + Disneyland

= krokus

= pasen

€ 955

= zomer

= herfst

= kerst

NIEUW

Vivre ensemble| Lézinnes

04/07 - 16/07

# 13

°2004-2007

NIEUW

Vivre ensemble

€ 925

Douce France | Chemilly

Je logeert in een gîte omgeven door natuur. De groep is vrij klein. Het prachtige uitzicht en de barbecue
in de tuin bezorgen je een instant vakantiegevoel. Op het menu: zelfgemaakte spaghetti, een dag vol
spel en avontuur in Vézelay of Avallon ...
04/07 - 16/07

# 13

°2004-2007

Douce France

€ 925

KAMPAANBOD FRANS - IMMERSIE

Leef als God in Frankrijk. Je verblijft in de mooie Bourgognestreek. Je logeert in een prachtige gîte. De
groep is vrij klein waardoor er veel ruimte is voor eigen inbreng. Wie helpt er mee om het avondmaal te
bereiden? Lekker en gezellig!

Créa et sport | Stenay
Ga mee op vakantie in de Lorrainestreek en amuseer je rot tijdens de creatieve workshops, sport, spel
en culturele uitstappen. Je verblijfplaats ligt net buiten de stad, omringd door de natuur. De setting zorgt
voor een familiale sfeer waar je je meteen thuisvoelt.
11/08 - 20/08

# 10

°2004-2007

NIEUW

SKI
SPORT

Créa et sports

€ 760

Aventure ski

Spring op je skilatten of je snowboard tijdens de kerstvakantie. Overdag glij je van de pistes en ’s avonds
volg je taalateliers of neem je deel aan onze maffe activiteiten. Kan je nog niet skiën of wil je nog je
techniek verbeteren? Dan kan je lessen bijboeken. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten, want
meer info volgt nog.

02/01/23 - 07/01/23

#6

°2010-2007

Aventure ski
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KAMPAANBOD ENGELS - GEEN IMMERSIE

Junior Engels Pasen | Ieper
Hi! How are you? Zin om je eerste woordjes Engels te spreken? Dan is dit kamp echt iets voor jou! Geen
saaie taalateliers, maar wel spelletjes, liedjes, toneelstukjes, creatieve workshops en een keitoffe uitstap.

04/04 - 09/04

#6

°2010-2013

Junior Engels Pasen

€ 525

Junior Engels Zomer | Oostakker
Spelen, sporten, ravotten, filmpjes maken, knutselen, op ontdekkingstocht in het bos … Dit kamp belooft
100% fun. En ondertussen leer je je eerste woorden Engels. Hoe cool is dat?
11/07 - 15/07

#5

°2010-2013

Junior Engels Zomer

€ 195

11/07 - 16/07

#6

°2010-2013

Junior Engels Zomer

€ 445

08/08 - 12/08

#5

°2010-2013

Junior Engels Zomer

€ 195

08/08 - 13/08

#6

°2010-2013

Junior Engels Zomer

€ 445

English for Teens | Gent
Ken je al een beetje Engels maar lijkt een kamp in Engeland je een stap te ver? Dan is dit kamp – met
of zonder overnachting – ideaal voor jou. Een taalbad met toffe taalateliers, originele activiteiten en
uitstappen: allemaal in het Engels!
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04/07 - 08/07

#5

°2008-2010

English for Teens

€ 225

04/07 - 09/07

#6

°2008-2010

English for Teens

€ 455

15/08 - 19/08

#5

°2008-2010

English for Teens

€ 225

= externaat

= internaat

= krokus

= pasen

= zomer

= herfst

= kerst

English for Teens Easter | Ieper
Op zoek naar een leuk Engels taalbad in de paasvakantie? Dan is dit kamp perfect. Op het programma:
coole en creatieve workshops, maffe thema-activiteiten, sport en ravotten in het groen.
04/04 - 09/04

#6

°2005-2008

NIEUW

English for Teens Easter

€ 525

Langley Sports or Multi
Langley Park

04/08 - 13/08

# 10

°2007-2009

Langley Sports Academy

€ 915

04/08 - 13/08

# 10

°2007-2009

Langley Multi-Activity

€ 915

NIEUW

Langley Survival or Multi
Langley Park

Zin in avontuur en een bootcampsfeer? Een schuilplaats bouwen met wat er voorhanden is in de natuur,
jezelf leren camoufleren, een vuurtje maken? Teambuildingsactiviteiten en een stevige driloefening zorgen voor een fantastische groepssfeer! Liever wat minder avontuur? Kies dan voor Multi-activity Fun en
laat je verrassen door de creatieve ideeën van onze moni’s tijdens tal van maffe activiteiten!
15/08 - 26/08

# 12

°2007-2009

Langley Survival Adventure

€ 995

15/08 - 26/08

# 12

°2007-2009

Langley Multi-activity Fun

€ 995

NIEUW

KAMPAANBOD ENGELS - IMMERSIE

Een kamp met een gevarieerd aanbod aan sport en activiteiten die je competitieve kant naar boven halen? Kies Langley Sports Academy! Denk maar aan football, rounders, cricket, British Bulldog ... Niet zo sportief? Kies voor Langley Multi-activity en doe mee met onze topactiviteiten en
knotsgekke themadagen!

Cool creations! |Destelheide

Kort maar krachtig: een Engels taalbad van een week, zodat je supergoed voorbereid bent op het nieuwe schooljaar! Ontdek je meest creatieve kant op deze toplocatie, vlakbij Brussel maar toch in het groen.
Je kiest zelf waar je mee bezig bent: muziek spelen, theater maken of liever creatief meehelpen aan
kostuums of decor.
22/08 - 27/08 # 6

°2007-2009

Cool creations!

€ 525
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KAMPAANBOD ENGELS - IMMERSIE

NIEUW

Engels in de Westhoek|Ieper

Zin in een echt taalbad maar graag een kort kamp? Dan ben je hier aan het goede adres. Coole workshops, originele thema-activiteiten en aandacht voor je creatieve kant! Duik in de geschiedenis van deze
regio en ontdek hoe Brits onze Westhoek is!
04/07 - 09/07

#6

°2006-2009

NIEUW

Engels in de Westhoek

€ 525

Boost your English | Langley Park

Zin in een laidback kamp, maar ook behoefte aan een echte boost voor je Engels? Kies dan voor een
intensief taalbad en fris je Engels op, maar leer ook nieuwe skills tijdens toffe workshops. En er is tijd om
te chillen met je nieuwe vrienden!
23/07 - 02/08

# 11

°2006-2009

Boost your English

€ 955

Intercultural Fun | Sutton Town
Zin om jongeren uit de hele wereld te leren kennen en samen Engels te spreken? Dan is Intercultural Fun
iets voor jou! Hier leer je Engels op een echte Engelse privéschool, met superveel faciliteiten, uitgestrekte
sportterreinen en een adembenemend uitzicht.
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18/07 - 30/07

# 13

°2006-2009

Intercultural Fun

€ 995

01/08 - 13/08

# 13

°2004-2007

Intercultural Fun

€ 995

= externaat

= internaat

= krokus

= pasen

= zomer

= herfst

= kerst

English Summer Vibes | Langley Park

Zin om Engels te leren in een typisch Britse privéschool midden in het groen en wat Britse cultuur op te
snuiven? Geniet van toffe themadagen, creatieve workshops, uitdagende taalateliers en een dagje uit
naar de universiteitsstad Cambridge.
11/07 - 21/07

# 11

°2004-2007

English Summer Vibes

€ 955

British Fun | Sutton Town
Maak kennis met the British way of life in een echte privéschool in het prachtige Kent. Een perfecte mix
tussen coole themadagen, sport, workshops, uitstappen en ontspanning. Hou je van dans? Kies dan voor
de optie Sutton Dance. Hou je eerder van spannende activiteiten? Kies dan voor de optie Sutton Active.
15/08 - 26/08

# 12

°2004-2007

British Fun - optie Sutton Dance

€ 965

15/08 - 26/08

# 12

°2004-2007

British Fun - optie Sutton Active

€ 965

NIEUW

KAMPAANBOD ENGELS - IMMERSIE

NIEUW

On Stage! | Langley Park

Creatief podiumbeest? Kom dan naar On Stage! Hier werk je met theatermakers aan een voorstelling die
je ook echt opvoert voor publiek. Het kippenvelmoment van dit kamp!
11/07 - 21/7

# 11

°2001-2006

On Stage

€ 955
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De moni’s eten samen met
ons, maken grapjes, nemen
deel aan de spelletjes ... dat
is superleuk.
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Deelnemer aan het woord - Taalkamp Nederlands

“De taalateliers vertrekken vanuit onze interesses”
“Door Roeland heb ik geleerd dat je een taal snel leert door veel te praten en fouten te durven maken”,
zegt Anaïs Larue (17 jaar). Tussen 2016 en 2020 volgde ze drie kampen Nederlands in Gent en afgelopen
zomer liep ze voor de eerste keer mee als stagiair-animator.

“Ik hou van alle Roeland-liedjes”, getuigt Anaïs. “Dat klinkt
misschien stom voor een buitenstaander, maar die liedjes
maken echt deel uit van het kampleven en ze helpen enorm
om Nederlands te leren. Ik ken de meeste liedjes nog altijd
en soms herbeluister ik die om herinneringen op te halen.”
“Het gebeurt weleens dat ik niet meer weet welk lidwoord
een bepaald woord heeft. Dan probeer ik dat te vinden door
één van de kampliedjes te zingen waarin het voorkomt. Dat
werkt dus echt!”
Was het jouw keuze om op kamp te gaan of die van je
ouders?
“Toen ik 12 jaar was, vroeg mijn moeder aan mij of ik interesse had om op taalvakantie te gaan. Ik speelde met het
idee om het middelbaar te volgen op een Nederlandstalige
school. Dus ik ging op kamp. Ik ben destijds niet veranderd
van school omdat ik mij te onzeker voelde. Maar vorig jaar,
voor mijn vijfde middelbaar, heb ik die stap wel gezet. Mijn
Nederlands is goed genoeg om alle lessen te volgen in die
taal.”
Wat is het grote verschil tussen een taalatelier op Roeland en een taalles op school?


Die twee weken
taalvakantie zijn zoals een
droom.
Wat is je mooiste Roeland-herinnering tot nu toe?
“Wanneer ik aan Roeland denk, dan denk ik vooral aan de
sfeer. Die twee weken taalvakantie zijn zoals een droom. Het
is een zorgeloze periode waarin we constant leuke dingen
aan het doen zijn en waarin ik superlieve mensen ontmoet.”
“Twee maanden voor ik zou vertrekken naar mijn eerste
kamp had ik mijn voet gebroken. Ik dacht dat ik hierdoor niet
meer kon deelnemen. Maar de monitoren drukten me op het
hart dat ik meer dan welkom was. Sporten kon ik niet, maar
ze vonden toch steeds een manier om mij te betrekken bij
elke activiteit. Ik heb me kostelijk geamuseerd en het is het
beste bewijs dat iedereen zijn plaats vindt bij Roeland.”

Anaïs: “Die twee kan je niet met elkaar vergelijken. Op school
weet ik wat we die dag gaan leren. De thema’s liggen vast.
Op kamp draait het meer om wat wij willen leren. De taalateliers vertrekken vanuit onze interesses en we werken in kleine groepen. De moni’s eten samen met ons aan tafel, maken
grapjes, nemen deel aan de spelletjes … dat is superleuk.”
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Wij, als vrijwilligers, halen
alles uit de kast om
je kind een fantastische
week te geven.
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Vrijwilliger aan het woord - Taalkamp Frans Junior

“Ik krijg steeds kippenvel als ik de kinderen onze Franse liedjes
hoor zingen”
“Als vrijwilliger bij Junior Frans hoef je niet te kiezen tussen de functie taal- of spelanimator. Hier doe
je gewoon beide. En dat vind ik heel erg fijn”, getuigt vrijwilliger Laura Debie (28 jaar). 8 jaar geleden
startte ze bij Roeland als moni, ze is een paar jaar projectverantwoordelijke geweest en nu is ze aan de
slag als didactisch verantwoordelijke.


Laura: “Toen ik nog taal- en letterkunde Nederlands en
Frans studeerde, was mijn nicht vrijwilliger bij Roeland en ze
raadde mij aan om het ook eens te proberen. Na het volgen
van een vormingsweekend ben ik meteen voor 3 weken als
vrijwilliger op kamp meegeweest.”

Je ziet hoe kinderen
openbloeien en zich
amuseren.

Wat vind je leuk als vrijwilliger?
“Ik leer hier veel bij op creatief vlak. Vroeger vond ik van
mezelf dat ik niet zo creatief was, maar je kan dat leren door
veel te kijken naar hoe anderen dat doen en door samen te
werken. Ik ben leerkracht Frans in het secundair onderwijs en
ik integreer soms de Roeland-methode (= op een speelse en
creatieve manier leren) in mijn lessen. De leerlingen vinden
dat zalig.”

brengen voor het slapengaan. Ik doe dat ontzettend graag.
Je ziet ook hoe de kinderen van dat moment genieten.”

Welk voordeel haal je er zelf uit om vrijwilliger te zijn?
“Uiteraard zien hoe kinderen openbloeien en zich amuseren.
Sommigen zijn in het begin wat bang voor de vreemde taal,
maar op het einde van het kamp hebben ze die barrière met
glans overwonnen.”

Welk advies heb je voor potentiële vrijwilligers?
“Om hier als Vlaamse terecht te komen tussen Waalse medemoni’s … dat was toch een grote stap voor mij. Gaan die
me wel begrijpen, ga ik wel meekunnen … spookte er door
mijn hoofd op mijn eerste kamp. Daarnaast zijn de meeste
moni’s altijd heel uitbundig, terwijl ik zelf rustig van persoon
ben. Daar had ik in het begin wat schrik voor. Maar het zijn
allemaal superlieve mensen.”

Wat vind je minder leuk als vrijwilliger?
“Ik heb soms last van vermoeidheid. We zijn de hele week
aan de slag van ‘s morgens vroeg tot een stuk in de nacht,
gewoon omdat we alles tot in de puntjes willen voorbereiden. Ik heb mijn slaap nodig, dus die lange dagen spelen me
weleens parten.”

“Dus probeer het gewoon. En ligt het je niet, dan heb je er
achteraf geen spijt van dat je het niet geprobeerd hebt.”

Wat is je mooiste kampherinnering?
“De liedjes die we samen met de kinderen zingen. Ik krijg
steeds kippenvel wanneer ik hoor hoe de deelnemers
die na een paar dagen perfect kunnen zingen. En ook de
moment dodo vind ik heel erg leuk. Dat is een toneelstuk dat we

“De kindjes op kamp zeggen dat het er hier compleet anders
aan toegaat dan op andere kampen omdat er zoveel in hen
geïnvesteerd wordt. Roeland is anders omdat we alles uit de
kast halen om iedereen een fantastische week te geven. En
ondertussen leren ze nog Frans. Dat is gewoonweg de max.”

Wat is je grootste Roeland-wens?
“Ik hoop dat Roeland nog lang zal bestaan. Het is mijn
droom om mijn eigen kinderen op Roeland-kamp te sturen.”
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Nederlands voor anderstalige nieuwkomers/ andere thuistaal

“Dan brengen we gewoon de dierenboerderij tot op het kamp”
“Als we door de pandemie niet naar de boerderij kunnen gaan met de deelnemers, dan brengen we de
boerderij tot op het kamp”, dat was het uitgangspunt van Meysa Boughdir (24 jaar), vrijwilliger op de
Nederlandse taalvakanties voor anderstalige nieuwkomers. “Het werd een onvergetelijke ervaring!”

“Veel kinderen op dit kamp kennen de dierennamen nog
niet. Daarom kozen we voor het thema dierenboerderij. Het
waren drie intensieve dagen, waar de deelnemers op een
speelse en actieve manier alles leerden over kippen, paarden, koeien en varkens”, lacht Meysa.
Boerderij of zoo?
“We hadden op voorhand enkele prenten afgeprint van zowel boerderijdieren als van dieren die in de zoo leven. Bij
het eerste spel moesten de kinderen raden welk dier waar
woont. Daarnaast hebben we ook een quiz gespeeld. Dat
vonden ze heel leuk omdat het een zeer competitief spel was.
Tijdens de creamomenten hebben we dierenmaskers gemaakt. En uiteraard hebben we ook toneelstukken gebracht
en liedjes gezongen die aansloten bij het thema.”

“We hadden aan de kinderen al verteld dat we een dierenboerderij zouden bezoeken, dus ze waren een beetje teleurgesteld dat die uitstap niet kon doorgaan. Maar dankzij
onze activiteiten waren ze dat gelukkig heel snel vergeten.”
Vreemde taal spreken
“Meespelen, luisteren naar hun verhalen, goedgemutst zijn…
dat appreciëren de kinderen enorm. Ik betrek elk kind bij elke
activiteit zodat het leuk is voor iedereen. Tijdens de pauze
spring ik mee in het springtouw of speel ik voetbal met hen.
Dat vinden ze ongelofelijk leuk. En ondertussen zorg ik ervoor dat ze elk moment van de dag Nederlands spreken.”

Roeland organiseert sinds 2008 dagkampen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. De doelgroep zijn kinderen
en jongeren die pas in België wonen. Zij leren op een speelse manier Nederlands. We kregen voor dit project in 2017 de
prijs Jeugdwerk voor Allen van de provincie Oost-Vlaanderen.
Sinds 2017 organiseren we ook Brede School: taalstimulerende dagkampen Nederlands voor kinderen met een andere
thuistaal. Dit project is in samenwerking met Stad Gent en OCMW Gent.
www.roeland.be/nederlandse-dagkampen
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Boekjes
100 x creatief met taal
60 taalspelen voor de klas
Spelletjes rond kennismaking, opwarming, expressie,
concentratie, toneel en groepswerk: met de oefeningen
en spelletjes uit deze 2 boekjes leren kinderen en
jongeren elkaar beter kennen tijdens de taalmomenten.
• Te koop in het Frans, Engels & Nederlands.
• 10 euro.
• Bestellen via www.roeland.be/publicaties

Mediatheek Frans

Alliance française Oost-Vlaanderen

Ben je geïnteresseerd in de Franse taal en cultuur? Kom
dan zeker eens langs in de ‘Mediatheek Frans’. Je kan
er allerlei materiaal ontlenen om Frans te leren of om je
kennis op peil te houden: methodes en handboeken, didactisch materiaal, strips en kinderboeken, tijdschriften
voor leerkrachten, leerlingen en studenten, spelmateriaal, meer dan 1.000 Franse fictiefilms en nog veel meer.

Ben je geïnteresseerd in de Franse taal en cultuur? Wil je
graag je Frans bijspijkeren? Heb je een officieel diploma
Frans nodig? Of wil je gewoon nog wat Frans spreken?
Dan ben je bij Alliance française Oost-Vlaanderen aan
het goede adres.

Groepsbezoeken op aanvraag.

√ Cursussen Frans voor diverse doelgroepen
(privé of in groep, contactlessen en/of online)
√ Officieel erkend examencentrum (DELF DALF – TCF
– DFP – EV@LANG)
√ Lees- en conversatiegroepen in het Frans
√ Een cultureel aanbod in het Frans









Je krijgt er ook toegang tot ‘Culturethèque’, de virtuele
bibliotheek van het ‘Institut français’.

Krijgslaan 20-22 – 9000 Gent
09 42 82 47 - bib@af-ovl.be
af-ovl.be/mediatheque/

De ‘Mediatheek Frans’ (voorheen: Franse BIB Vlaanderen) maakt
deel uit van de werking van Alliance française Oost-Vlaanderen. Ze is
partner van Roeland vzw en ze wordt ondersteund door de Culturele
Dienst van de Franse Ambassade.
AMBASSADE
DE FRANCE
EN BELGIQUE

Oost-Vlaanderen
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Krijgslaan 20-22 – 9000 Gent
09 225 25 29 - info@af-ovl.be
www.af-ovl.be

Alliance française Oost-Vlaanderen is een erkende afdeling van de
‘Fondation des Alliances françaises’ (Parijs).

Oost-Vlaanderen

STADSBEZOEK

l

LUIK l NAMEN l RIJSEL

Daguitstap voor scholen
Op een heel amusante manier ontdekken je leerlingen Luik, Namen
of Rijsel en oefenen ze ongedwongen hun Frans.
•Voor jongeren van 12-18 jaar
•In groepjes van 10 leerlingen (tot 120 leerlingen)
•Volledige dag in de stad (10u-16u)
•Van september tot juli
•Geen begeleiding door de school vereist
•Taal en cultuur gecombineerd op 1 dag
Reserveer vandaag nog.
www.roeland.be/stadsbezoeken
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TAALANIMATOR WORDEN?
Ben je taalvaardig en werk je graag met jongeren? Ben je creatief, enthousiast en dynamisch? Wil je graag je passie voor taal doorgeven?
Word dan taalanimator bij Roeland vzw. Fun verzekerd!

Vanaf 16 jaar: cursus Taalanimator in het
jeugdwerk
Eens goed zot doen, je keihard amuseren en daarbij ook nog eens de
kneepjes van het vak leren? Tijdens de 6-daagse cursus Taalanimator in
het Jeugdwerk leer je hoe je met kinderen en jongeren omgaat, spelen
maakt, ateliers voorbereidt en dode momenten opvult. Daarna volg je
een stage op een taalkamp in de paasvakantie of de zomer. Rond je
die succesvol af? Dan ontvang je een attest Animator in het jeugdwerk,
erkend door de Vlaamse Overheid.

Voor wie?
• Je wil animator worden op onze Franse, Engelse of Nederlandse
taalvakanties.
• Je wil het attest Animator in het jeugdwerk halen
(erkend door de Vlaamse overheid en dus overal bruikbaar binnen het Vlaamse jeugdwerk).
• Je bent 16 jaar of ouder in de zomer van 2022.

Prijs: 295 euro
Wanneer? 29/10 - 3/11/2022

Vanaf 18 jaar: vormingsweekend
Taalanimator bij Roeland (NL, FR, EN)
Spreek je vlot Frans of Engels, ga dan mee als taalanimator op
onze Franse of Engelse taalvakanties. Liever op kamp in het
Nederlands? We zoeken ook enthousiaste animators voor:
• Nederlandse taalvakanties voor Franstaligen
• Zomerkampen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers
• Kampen voor kinderen met een andere moedertaal.
Tijdens zo’n vormingsweekend krijg je alle info over hoe wij
werken en volg je workshops waar je leert hoe je interactieve lessen
opbouwt, sportsessies geeft, leer je nieuwe mensen kennen …

Prijs
50 euro voor een weekend met 1 overnachting, incl. maaltijden.

Wanneer?
19/03 - 20/03
De weekends vinden plaats in Gent.

Interesse? Schrijf je in via www.roeland.be
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11 redenen om
vrijwilliger te worden
bij Roeland:
1. Je doet een berg ervaring op in het
jeugdwerk.
2. Je spijkert je Frans of Engels bij op de
Franse en Engelse kampen.
3. Je draagt een maatschappelijk steentje
bij op onze kampen Nederlands voor
kinderen met een migratieachtergrond.
4. Je krijgt er een interessante ervaring bij
op je cv.
5. Je kan je voorkeuren en
beschikbaarheden doorgeven.
6. Je ontwikkelt je creatieve talenten.
7. Je krijgt veel appreciatie.
8. Je krijgt alle ondersteuning die je nodig
hebt.
9. Je volgt gratis bijscholingen eens je
animator bent.
10. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.
11. Je maakt vrienden voor het leven.
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Krijgslaan 18-22
BE-9000 Gent
info@roeland.be
www.roeland.be
@vzwroeland

Met de steun van de
Vlaamse overheid en
stad Gent

V.U. Mieke Van Parys
Krijgslaan 18 - 9000 Gent
Tel 09 221 60 44- info@roeland.be
www.roeland.be
0410.580.412- RPR Gent

