
Hoe inschrijven? 
 

1. Inschrijvingsformulier invullen 

➔ Via de website: www.taalplus.be 

Of 

➔ Een inschrijvingsformulier aanvragen via 
info@taalplus.be of 03/353.19.66 en 
terugsturen per e-mail of per post naar 
Taal Plus  Galgenstraat 5  2970 Schilde 

 

2. Bevestiging van Taal Plus of er 
al dan niet plaats is in het gekozen 
groepje 

Geen bericht terug? Kijk zeker de spambox na 
of contacteer ons! 

 

3. Volledig bedrag betalen binnen 
15 dagen 

➔ Per overschrijving via het rekeningnummer 
BE75 7360 2587 8351 met vermelding: naam 
kind + kampweek + groepje 

➔ Bedrag: 

• Eerste deelnemer van een gezin: 
275 EURO 

• Vanaf de tweede deelnemer van 
eenzelfde gezin: € 15 korting: 260 EURO 

 

Met fiscaal attest kinderopvang! 

 

De inschrijving is pas definitief na 
bevestiging en betaling 

Indien 15 dagen na bevestiging van plaats de 
betaling niet is toegekomen, wordt de plaats 
terug vrijgegeven 

 
Eén tot twee weken voor aanvang van het 
kamp ontvangt elke deelnemer een 
persoonlijk briefje! 

Dagindeling 
 

Opvang vanaf 8u30 
 

9u00: Start = herhalingsactiviteiten 
(eerste dag: kennismaking in het Frans!) 
 

9u30: 1ste les Spelend Frans 
 

10u30: Pauze (drank en versnapering) 
 

10u50: 2de les Spelend Frans 
 

12u00: Lekkere warme maaltijd 
 

13u00: 3de les Spelend Frans 
 

13u45: Studietips = samen Frans “leren leren” 
(Mini-Plus/1Plus/2Plus: herhalingsspelletjes) 
 

14u00: Creatieve activiteit in het Frans 
 

15u00: Pauze (drank en versnapering) 
 

15u15: Sport en spel 
(Parkspel, roeien, mini-golf, bowling of 
binnenspeeltuin, schattenjacht) 
 

17u00: Einde 
 
Opvang tot 17u30 
 
 

 

Taal Plus 
 

Spelend Frans leren 

 

Zomerkampen 
Juli en augustus 2020 

 
 
 

 
 
 

Een week al spelend Frans leren  

+ zoveel meer! 

in Brasschaat  

 
 

 

 03 353 19 66 

 
 

info@taalplus.be 

 www.taalplus.be 

 Volg ons! 

http://taalplus.be/wekelijkse-lesjes/#schrijfin
mailto:info@taalplus.be
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Wat? 

Een zeer leerrijk, maar vooral bijzonder leuk 
zomerkamp om de Franse taal spelenderwijs 
onder de knie te krijgen! 
 
 

Voor wie? 

Alle kinderen/jongeren van 5 jaar (3de kleuter-
klas beëindigd) tot 16 jaar (4de jaar middel-
baar onderwijs beëindigd) zijn van harte 
welkom. 
 
Taal Plus richt 6 niveaus in: van absolute 
beginner tot gevorderde leerling van het 
secundair onderwijs.  
 
Elk groepje telt maximum 10 deelnemers! 
 
 

Onze aanpak 

Elk groepje heeft een vaste begeleider, die 
speels, ontspannen en doeltreffend de lesgeeft. 

 
Een verantwoordelijke zorgt voor de algemene 
coördinatie en waakt mee over het welzijn van 
alle deelnemers. 

 
Geen schoolse bedoening, maar speelse lessen 
met een zeer gemotiveerde en bekwame 
lesgever! 

 
De vlotte afwisseling van ludieke lessen, 
creatieve activiteiten en sport en spel in het 
park van Brasschaat (Peerdsbos) zorgen voor 
een echt vakantiegevoel! 

 
Elke deelnemer krijgt een eigen werkbundel, 
uitgebreid didactisch materiaal, drank en 
versnapering tijdens de pauzes en een lekkere 
warme maaltijd ‘s middags. 

Tevreden ouders:  
leerrijke kampen! 

✓ gemotiveerde leerkrachten 

✓ professionele begeleiding 

✓ stijlvolle, opvoedkundige omkadering 

✓ doelgerichte lokalen 

✓ gestructureerde leerinhouden 

✓ doordacht uitgewerkte cursussen 

✓ communicatieve verwerking 

✓ aandacht voor “leren leren” 

✓ ... 

 

 
 

 

Tevreden leerlingen:  
leuke lesjes 

 

✓ kindvriendelijke omgeving 

✓ kleine groepjes (max. 10 deelnemers!) 

✓ speelse lessen 

✓ originele aanpak 

✓ uitgebreid didactisch materiaal 

✓ drank en versnapering tijdens de pauzes 

✓ een lekkere warme maaltijd 

✓ evaluaties in spelvorm 

✓ ruimte voor creatief werk 

✓ elke dag sport en spel (steeds verschillend) 

✓ ... 

 

Waar? 

Brasschaat: Ons Middelheem, Bredabaan 423  
of via straatje tussen Miksebaan 3 en 5  
(naast d’Oude Pastorie) 

 

Groepen en data 

➔ Ma 6 juli tem vr 10 juli 
➔ Ma 17 aug tem vr 21 aug 
 

Mini-Plus 1ste jaartje Frans (start van nul) 
Zonder lees- of schrijfspelletjes 
3de kleuterklas of 1ste leerjaar 
afgerond 

1Plus 1ste jaartje Frans (start van nul) 
Zelfde thema’s als Mini-Plus met 
uitbreiding 
2de, 3de of 4de leerjaar afgerond 

2Plus Vervolg op Mini-Plus of 1Plus 
1ste, 2de, 3de of 4de leerjaar 
afgerond 

 

 
➔ Ma 13 juli tem vr 17 juli 
➔ Ma 24 aug tem vr 28 aug 
 

3Plus Vervolg op 2Plus 
OF 5de leerjaar afgerond 

4Plus Vervolg op 3Plus 
OF 6de leerjaar afgerond 

En Plus Vervolg op 4Plus 
OF instap leerlingen secundair 
onderwijs 

 
Vanaf 2Plus gebruiken we tijdens onze 
lessenreeks ander cursusmateriaal dan 
tijdens de zomerkampen. 2plus, 3plus en 

En Plus hebben bovendien een andere inhoud 
dan vorig jaar. Zo kan een leerling zich voor 
eenzelfde niveau inschrijven, nieuwe dingen 
bijleren en toch bij leeftijdsgenoten blijven! 


