
 
Kies je taalcursus!

Wil jij ook zo'n fantastische 
taalweek beleven?

Grensverleggende
taalcursussen Engels,
Frans en Nederlands

"Een hele week een andere taal spreken
leek me onmogelijk. Maar kijk, nu gaat
het bijna vanzelf!"

grensverleggende taalcursussen Engels - Frans

tijdens de krokus- en zomervakantie

een week internaat, in een eenpersoonskamer

7 verschillende campussen in België

100 % taalbad: we spreken altijd en overal de doeltaal

met gepassioneerde en gediplomeerde leraars

persoonlijke begeleiding op maat

fun, sport en spel in een warme en openhartige sfeer

Ben je tussen 12 en 18 jaar? Beginner of gevorderd? 
Hartelijk welkom op onze taalcursussen! 

Spring in ons taalbad!
19 - 24 februari (Maredsous)
2 - 7 juli (Torhout)
9 - 14 juli (Maredsous | Tournai)
30 juli - 4 augustus (Maredsous)
6 - 11 augustus (Maredsous)
13 - 18 augustus (Maredsous | Torhout)

19-24 februari (Maredsous)
9 - 14 juli (Maredsous)
30 juli - 4 augustus (Maredsous)
13- 18 augustus (Maredsous)

English Courses 2023

Cours de français 2023



www.ruysschaert.be
+32 (0)9 281 01 53
info@ruysschaert.be
                ruysschaertlanguageacademy

"Tijdens sport en spel denken we
zelfs niet meer na over de taal. 
We hebben gewoon plezier!"

Grammatica is de verborgen code om te kraken
Om een taal te leren heb je een stevig fundament nodig: 
de grammatica. Vanuit deze basis werken we verder op de
verschillende bouwstenen: de vaardigheden.

Gevarieerde lessen prikkelen jongeren
Je neemt plaats in een rollercoaster van verrassende
taalinzichten, leerrijke oefeningen en uitdagende rollenspelen.

 
Gediplomeerde leraars
Je maakt kennis met ervaren vaklui die ook in het dagelijkse
leven voor de klas staan. Uit liefde voor het vak dompelen ze
je onder in de doeltaal.

Warme sfeer van respect en hartelijkheid
Taal verbindt, daarom maken we van elke campus een veilige
plek. Wie het even moeilijk heeft, ondersteunen we. 
Zo halen we het beste in elkaar naar boven.

 
Rijke waaier aan sport en spel
Sport en spel zijn cruciaal om te ontspannen. Sterker nog: 
ze zetten de poort open om je uit te leven in een vreemde
taal. Verwacht dus een flinke dosis spelplezier!

"Je moet Ruysschaert meemaken om
te weten wat het zo uniek maakt. 
Ik ben ongelooflijk blij dat ik dit heb
gedaan."

Wil jij ook zo'n fantastische 
taalweek beleven?

Beslis nog vandaag,
 want ons taalbad loopt razendsnel vol! 
Schrijf je nu in op www.ruysschaert.be

Taalbad als sleutel tot succes

Ruysschaert Language Academy

Een taal moet je leren, en dat doe je best door de taal te
beleven en volledig afstand te nemen van je moedertaal.

Bij Ruysschaert spreekt iedereen dan ook altijd en overal 
de doeltaal: tijdens de les, de maaltijd of het spel. 
En dat de hele week lang. 

Dat vraagt volharding en discipline. 
Maar het resultaat is verbluffend!

http://www.ruysschaert.be/nl/inschrijven

