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TAALVAKANTIES
VOOR KINDEREN & JONGEREN VANAF 6 JAAR

ROELAND VZW

2

0
71

IN BELGIE,  FRANKRIJK & ENGELAND

: Y P M
@VZWROELAND

KAMPEN 
IN DE KIJKER

RAADPLEEG ONS 
VOLLEDIGE 

AANBOD OP

WWWROELAND.BE



2

RoelandVZW WWW.ROELAND.BE |  INFO@ROELAND.BE | KRIJGSLAAN 18-22  | 9000 GENT T 09 221 60 44

Taalkampen met een twist
INTERCULTURAL EXPERIENCE

Internationale uitwisseling 

STADSBELEVING & CULTUUR
In London & Parijs

THEATER & EXPRESSIE
Acteren, dansen of muziek maken

SPORT & AVONTUUR
Verleg je grenzen!

NIEUW IN 2017
NIEUWE LOCATIES

KORTERE PERIODES

THEMAKAMPEN JUNIOR

Waarom voor Roeland kiezen?
Een echt Frans of Engels taalbad

Toffe uitstappen

Taalateliers per leeftijd en niveau

1 begeleider per 4 deelnemers

Een fijne groepssfeer

46 jaar ervaring
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08.00 - 08.15 Opstaan

08.15 - 08.45 Ontbijt

08.45 - 09.45 Taalatelier 1

09.45 - 11.00 Sport (naar keuze)

11.15 - 12.15 Taalatelier 2

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 – 14.00 Siësta, lectuur, gezelschapsspelen

14.00 – 15.00 Taalatelier 3

15.00 - 17.00 Namiddagactiviteit

17.00- 18.00 Taalatelier 4

18.00-18.30 Ontspanning

18.45 - 19.45 Avondeten

19.45 - 21.15 Animatie, creatieve workshops

21.15 - 22.00 Ontspanning

DAGSCHEMA JONGEREN
12-19 JAAR

08.00 Opstaan

08.30 Ontbijt

09.00 Taalatelier 1

10.00 Opwarming & sport

11.00 Speeltijd/ontspanning

11.15 Taalatelier 2

12.00 Zingen

12.30 Lunch & siësta

14.00 Crea-atelier

15.15 Twee-taaltje & vieruurtje

16.15 Groot spel

18.00 Zingen

18.30 Avondeten

19.15 Taalatelier 3

20.15 Speeltijd/ontspanning

21.00 Toneeltje & naar bed!

EEN TYPISCHE ROELANDDAG

DAGSCHEMA JUNIOR
9-13 JAAR

Voor de dagkampen zonder overnachting voorzien we 
gelijkaardige activiteiten. Voor de themakampen kan 

hiervan afgeweken worden.

Dit dagsschema is indicatief. Afhankelijk van het centrum en het 
type kamp kan hiervan afgeweken worden. 
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PAAS- EN ZOMERVAKANTIE

NIEUW:2 THEMAKAMPEN
Ben je een podiumbeest? Kies dan voor ‘Comédie musicale’! 

Ben je een creatieve duizendpoot die de wereld wil ontdekken? Schrijf je dan in voor ‘Le tour du monde en 5 jours’!

FRANS

9-12
JAAR

JUNIOR FRANS  
IN FLÔNE (INTERNAAT) 

KAMP IN
DE KIJKER

BEKIJK AL ONZE TAALVAKANTIES OP WWW.ROELAND.BE

ER IS OOK JUNIOR

ZONDER OVERNACHTING 

IN GENT EN LEUVEN !

Onze Juniorkampen vinden plaats in de abdij van 
Flône, een charmant dorp aan de Maas.

Er zijn elke dag drie klasmomentjes. Tijdens het ‘ate-
lier thème’ leren we nieuwe woordenschat aan die 
we daarna  tijdens het ‘atelier jeu’ verder inoefenen 
via spel.  In de namiddag is er een ‘atelier expression’ 
met activiteiten die de groepssfeer bevorderen.

In de voormiddag is er sport en na de middag knut-
selen en een groot spel.  Een tof thema vormt de 
rode draad bij alle animatiemomenten. Breng zeker je 
zwemgerief mee, want we plannen een uitstap naar 
het zwembad.

De slaapzaal kreeg vorig jaar een make-over. 
De kinderen slapen alleen of per twee.
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ZOMERVAKANTIE

Wil je een intensief Engels taalbad?

Kies dan voor een taalvakantie mét overnachting.  
Vijf dagen leven en spelen in het Engels, zo ken je 
algauw heel wat woorden en zinnen om je uit de slag 
te trekken. 

Naast de twee klasmomenten is er elke dag tijd voor 
wat sport, spelen we een groot spel en laten we onze 
creatieve geest los. 

We gaan ook op uitstap naar het Gentse recreatie-
domein Blaarmeersen. Plezier maken is de bood-
schap! 

De deelnemers logeren in kamers per drie of per vier.

GRATIS 

TIJDSCHRIFT!

Schrijf je in voor een

 Junioractiviteit

(internaat of externaat) en krijg  

4 x per jaar Juniorke, 

ons tijdschrift vol leuke 

spelletjes, foto’s van op kamp, 

recepten en stripverhalen. Zo 

blijf je ook tijdens het jaar je 

Frans en Engels inoefenen! 

JUNIOR ENGELS
IN OOSTAKKER (INTERNAAT) 

ENGELS 

11-13
JAAR

KAMP IN
DE KIJKER

BEKIJK AL ONZE TAALVAKANTIES OP WWW.ROELAND.BE
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KAMPOVERZICHT

KROKUS GENT Externaat °2005-2008 27/02-01/03 02/03-04/03 - € 155 -

PASEN FLÔNE °2006-2008 03/04-08/04 - - € 450 € 65

PASEN FLÔNE °2005-2006 10/04-15/04 - - € 450 € 65

ZOMER FLÔNE Classique °2006-2008 03/07-08/07 24/07-29/07 14/08-19/08 € 450 € 65

ZOMER FLÔNE Classique °2005-2006 - - 07/08-12/08 € 450 € 65

ZOMER FLÔNE Comédie musicale °2005-2006 10/07-15/07 - - € 450 € 65

ZOMER FLÔNE Le tour du monde °2005-2006 - 31/07-05/08 - € 450 € 65

ZOMER OOSTAKKER Externaat °2009-2010 - 17/07-20/07 07/08-10/08 € 195 -

ZOMER OOSTAKKER Externaat °2006-2008 - 17/07-21/07 07/08-11/08 € 235 -

ZOMER GENT Externaat °2009-2010 - - 14/08-17/08 € 195 -

ZOMER LEUVEN Externaat °2006-2008 - - 14/08-18/08 € 235 -

HERFST GENT Externaat °2006-2009 30/10-01/11 02/11-04/11 - € 155 -

FRANS JUNIOR

PASEN BURE Sport °2002-2004 02/04-08/04 09/04-15/04 - - € 510 € 65

PASEN VIRTON °1999-2002 02/04-08/04 09/04-15/04 - - € 500 € 75

ZOMER STENAY °2003-2005 - - - 14/08-26/08 € 695 € 75

ZOMER BURE °2003-2005 03/07-13/07 - - 16/08-26/08 € 550 € 65

ZOMER MARCHE (11 d.) °2003-2005 - - 31/07-10/08 - € 550 € 65

ZOMER MARCHE (13 d.) °2003-2005 03/07-15/07 17/07-29/07 - - € 600 € 65

ZOMER VIRTON °2002-2004 03/07-15/07 - 31/07-12/08 14/08-26/08 € 635 € 75

ZOMER BERGUES °2002-2004 03/07-15/07 17/07-29/07 31/07-12/08 14/08-26/08 € 700 € 75

ZOMER SAINT-DIZIER °1999-2002 - - 31/07-12/08 14/08-26/08 € 755 € 105

ZOMER ANCY Gîtes (13 d.) °1999-2002 03/07-15/07 - - - € 775 € 125

ZOMER ANCY Gîtes (12 d.) °1999-2002 - 17/07-28/07 - - € 735 € 125

ZOMER PARIJS Découverte °1999-2002 02/07-09/07 11/07-18/07 - - € 800 € 105

ZOMER MARCHE Sport °1999-2002 - - - 12/08-20/08 € 745 € 65

FRANS 12-18

Doorstreept = volzet
Oranje = laatste plaatsen

(januari 2017)



7

KAMPOVERZICHT

PASEN GENT Externaat °2006-2008 03/04-07/04           - € 235

ZOMER GENT Externaat °2006-2008 03/07-07/07 07/08-11/08 € 235

ZOMER OOSTAKKER Internaat °2004-2006 10/07-15/07           - € 450

PASEN On stage @ Fisher Theatre °1999-2003 02/04-07/04 - - - € 575 all in

ZOMER SUTTON TOWN Intercultural °2001-2004 - 17/07-29/07 - - € 860 € 145

ZOMER SUTTON TOWN Intercultural °2000-2002 - - 31/07-12/08 - € 860 € 145

ZOMER SUTTON TOWN Language °2002-2004 - - - 14/08-26/08 € 860 € 145

ZOMER LONDON City °1998-2001 02/07-08/07 - - - € 800 € 180

ZOMER LONDON Active °2001-2003 08/07-15/07 - - - € 800 € 180

ZOMER COTTESMILL Sports °2002-2004 - 22/07-29/07 - - € 635 € 160

ZOMER COTTESMILL Language °2002-2004 - - 31/07-12/08 14/08-26/08 € 860 € 160

ZOMER GOLD HILL On stage °1998-2001 - 17/07-29/07 - - € 860 € 175

ZOMER GOLD HILL Sports or not °1999-2001 - - 31/07-12/08 - € 860 € 175

ZOMER GOLD HILL Language/Hiking °1999-2001 - - - 14/08-26/08 € 860 € 175

ENGELS JUNIOR

ENGELS 13-19

BASISPRINCIPES & LEEFREGELS
Wie zich inschrijft voor een taalvakantie gaat 

akkoord gaat met onze basisprincipes en 

leefregels. Wie onze regels niet naleeft, kan 

naar huis gestuurd worden. 

HOE INSCHRIJVEN
Alle inschrijvingen gebeuren online via  

id.roeland.be. Je kunt er ook de status van 

de inschrijving op elk moment raadplegen. 

Als je je vorig jaar al registreerde, check dan  

zeker eens of jouw persoonsgegevens en 

die van je kinderen kloppen! Wij bevestigen 

je inschrijving onmiddellijk via e-mail en  

vragen je om een voorschot te betalen.  

Vanaf januari versturen wij de facturen voor 

het resterende bedrag.

PRIJS
Inbegrepen: verblijf, maaltijden (behalve bij 

de externaatsformules), lesmateriaal, uitstap-

pen.  Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven 

(tijdens de bar en de uitstappen), gemeen-

schappelijk busvervoer. Roeland heeft voor 

de deelnemers een verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid en een ongevallenverze-

kering afgesloten. Meer info over de verze-

keringen vind je op onze website.

VERVOER
De erkende busonderneming Coach Part-

ners  (Lic. A1225) doet het vervoer van en 

naar de taalvakanties. De busritten zijn niet in 

de prijs inbegrepen. Je kunt je kind ook zelf 

brengen en halen. Tot 1 maand voor vertrek 

kun je de keuze voor vervoer nog kosteloos 

wijzigen op id.roeland.be.

ANNULATIEVOORWAARDEN

De annulatievoorwaarden vind je op onze 

website.
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ZOMERVAKANTIE

NATUUR & STAD
IN MARCHE

NIEUW:11 OF 13 DAGEN
Wat je ook kiest, plezant wordt het zeker! 

We zorgen voor een portie natuur, cultuur en sport!

FRANS 

12-14
JAAR

BEKIJK AL ONZE TAALVAKANTIES OP WWW.ROELAND.BE

ER IS IN MARCHE OOK EEN

SPORT & AVONTUURKAMP 

12 - 20 AUGUSTUS

KAMP IN
DE KIJKER

Je leert Frans door het elke dag te spreken en we 
zorgen voor veel afwisseling: een uurtje sport, een 
viertal uur taalatelier per dag, boeiende workshops, 
actieve namiddagspelen en thema-avonden.

Marche biedt het beste van twee werelden: we 
logeren op 5 minuten van het stadscentrum en 
we staan op 5 minuten in het bos! De kamplocatie 
is verzorgd, uitgestrekt en heeft een moderne sport- 
zaal mét klimmuur (professionele begeleiding is 
voorzien). 

We gaan op sportieve uitstap in de Ardense natuur 
en naar het nabijgelegen zwembad. Voor een portie 
cultuur trekken we naar Namen, de hoofdstad van 
Wallonië met haar prachtige Citadel en gezellige 
winkelstraten.

De deelnemers logeren in individuele kamers.
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ZOMERVAKANTIE

LONDON, BABY!

Spreek je al vlot Engels?

Heb je zin in een unieke 

belevenis in een wereldstad? 

Leer je het best buiten een  

klaslokaal? 

Kom dan het avontuur 

proeven in Londen! 

ENGELS 

16-19
JAAR

Je houdt van hip en sfeervol? Dan is Camden Town 
ideaal voor jou. Het taleninstituut waar we verblijven 
heeft goed uitgeruste studio’s voor twee personen en 
een fijne gemeenschappelijke ruimte die aan vakan-
tie doet denken. 

We gaan voor een persoonlijke aanpak met project- 
werk, workshops en ook veel cultuur. De stad 
is je leerterrein: we doen een stadsspel om Lon-
don echt goed te leren kennen, bezoeken musea  
en andere hotspots en kuieren rond op coole 
marktjes…

Ook toneel (Shakespeare @ The Globe Theatre) en 
een indrukwekkende musical staan op het pro- 
gramma. Verder ontdek je de nieuwste street art en 
ga je ook de stad Oxford verkennen. 

LONDON CITY
KAMP IN
DE KIJKER

BEKIJK AL ONZE TAALVAKANTIES OP WWW.ROELAND.BE
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FLÔNE

BURE

VIRTON

MARCHE

MARCHE SPORT

STENAY

BERGUES

SAINT-DIZIER

SUTTON TOWN

COTTESMILL

GOLD HILL

SPORTOVERZICHT

In Sutton Town, Cottesmill en Gold Hill is er ter plaatse een binnenzwembad, 
een tennisveld en een atletiekpiste. In Cottesmill is er zelfs een golfterrein. 
       
In de centra in Wallonië en Frankrijk zijn er kickers en pingpongtafels.

In de centra die niet in de tabel staan, zijn er minder sportterreinen ter plaatse, 
maar doen we ook zeker aan sport (behalve in London City en Parijs).  

       
 

AVONTUREN

PARCOURS

VOETBAL

VOLLEYBAL

ZW
EM

M
EN

HOCKEY

M
OUNTA

IN
BIK

E

W
ATERSPORT

KLIM
M

UUR

BASKETBAL
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THE ROELAND EXPERIENCE

KWALITEIT VOOROP

Op taalvakantie gaan in het Frans of 

Engels? Kwaliteit staat bij Roeland al 

46 jaar voorop! 

Met Roeland op taalvakantie gaan 

betekent immersie in de vreemde 

taal. De jongeren (vanaf 12 jaar) en de 

begeleiders spreken het hele verblijf 

uitsluitend de doeltaal. Ze krijgen een 

creatief, ludiek en innovatief taalbad. 

Door die unieke methode leren ze 

veel bij. 

LEERRIJK! 

De taalateliers vinden plaats in kleine 

groepen, volgens leeftijd en niveau. 

We baseren ons voor de indeling op 

een instaptest die de deelnemers bij 

aankomst afleggen.

Tijdens de taalateliers (4u per dag) 

ligt de klemtoon op de mondelinge 

taalvaardigheid. Durven spreken, lu-

isteren en begrijpen  staan centraal.  

Het lesmateriaal, ontwikkeld door  

specialisten in vreemdetaalonderwijs, 

sluit nauw aan bij de leefwereld van 

de deelnemers.  

ONTSPANNING

We wisselen de taalateliers af met ont- 

spannende en creatieve activiteiten. 

Originele workshops, sportactiviteiten 

(naar keuze), grote spelen, themadagen 

en toffe uitstappen stimuleren de deel-

nemers om de vreemde taal te gebrui-

ken in heel verschillende situaties. Er 

is veel afwisseling, waardoor de taal-

vakantie een unieke belevenis wordt! 

Onze 12+ taalvakanties vinden altijd 

plaats in een streek waar de doeltaal 

wordt gesproken. 

TOFFE ANIMATOREN

Al onze begeleiders zijn minimum 

18 jaar. Wij selecteren hen op basis 

van pedagogische ervaring en taal- 

kennis. Wij kiezen bij voorkeur voor 

native speakers en experten in vreem-

detaalonderwijs (leerkrachten of stu-

denten Frans/Engels). 

Wij zorgen voor één begeleider per 

vier deelnemers. De jongeren zijn  

altijd omkaderd door onze taal- 

animatoren, niet alleen op de kamp-

locatie, maar ook tijdens de bezoeken 

en excursies. Gaan shoppen of een 

terrasje doen, alles gebeurt in groep. 

L

KORTING

- Jongeren met een studietoelage (secundair onderwijs)

- Klanten van Partena Ziekenfonds (526) 

- De medewerkers van een aantal bedrijven (o.a. ING, VDK, KBC, Bpost). 

- Begunstigden van de vzw SSD GPI.

Bepaalde werkgevers en ziekenfondsen betalen een deel van het inschrijvings- 

geld terug. Informeer u bij uw werkgever of ziekenfonds.

Voor kinderen t.e.m. 11 jaar bezorgen we u een fiscaal attest. 

TERUGGAVE INSCHRIJVINGSGELD

KORTINGEN EN VOORDELEN
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Als leerkracht in opleiding haal ik regelmatig 
inspiratie uit mijn kampervaringen. Na tien 
jaar Roeland is dat héél veel inspiratie!
 

Nisrine Limam, 
Animatrice Engelse projecten en NT2

De locatie is 
adembenemend mooi!

Deelnemer Cottesmore

Het was een meer dan geslaagd kamp. Het 
doet je als ouder iets wanneer je ’s avonds 
hoort dat je dochter de kleuren van haar 
dekbed in het Frans benoemt. 

Tom De Paepe,
Papa van Paulien (Junior Frans)

De herinneringen aan dit 
kamp blijven een bron van 
plezier!

Isabelle Bogaert,
Mama van Camille (Bergues)

Bij Roeland heb ik geleerd om creatieve 
taalactiviteiten te bedenken. Dankzij die 
ervaring heb ik nu mijn eigen bedrijfje dat 
jongeren Engels leert via theaterworkshops.

Abigail Moore,
Hoofdanimator Gold Hill On Stage

Ik heb veel respect voor de moni’s! Elke 
dag opnieuw staan ze er met een lach en 
sporen ze je aan om Frans te spreken. Later 
wil ik ook moni worden bij Roeland! 

Deelnemer Bure

Ik vond het zoooooooooo leuk op 
kamp dat ik nog veeeeel langer had 
kunnen blijven!!!!!!

Deelnemer Junior Engels Internaat


