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Spring jij mee in ons taalavontuur?
Bij Ruysschaert zijn we er van overtuigd dat je een taal echt moet leren, door de 
taal te beleven in totale immersie. Volledig afstand nemen van je eigen taal en je 
onderdompelen in de doeltaal.  Iedereen, leerkrachten én leerlingen, spreken bij 
Ruysschaert 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 we zorgen ervoor dat de leerlingen in een 
dynamische en positieve sfeer kunnen leren. We forceren niemand en besteden aandacht 
aan de persoonlijke begeleiding, opvang en coaching. Wie het even moeilijk heeft, 
ondersteunen we en zo halen we het beste bij elkaar naar boven.

Het resultaat van zo’n baanbrekend taalbad?
Jong en oud, beginners en gevorderden, iedereen slaagt erin de taalbarrière te overwinnen 
en het beste van zichzelf te geven. Van het onhandige ‘Hey’ op zondag tot het zelfzekere 
‘Hello, would you like to play soccer with me?’ op vrijdag.

En het is voor die momenten dat wij ons elke dag vol overgave inzetten. Voor de twinkeling 
in de ogen van je zoon of je dochter als die in een andere taal spontaan begint te vertellen. 
Want na een week van doorzetten en hard werken, is de trots die de leerlingen uitstralen 
voor ons hét bewijs dat onze missie geslaagd is.

Hartelijk welkom op onze taalcursussen.
Ik kijk ernaar uit je persoonlijk te verwelkomen.

Taalonderwijs
op maat

Marieke Ruysschaert
Directeur 
Ruysschaert Language Academy

 › grensverleggende taalcursussen 
 Engels - Frans - Nederlands 

 › voor 12- tot 18-jarigen  

 › 100% taalbad 

 › met gepassioneerde leraars 

 › sport en spel in een warme en openhartige sfeer 

 › ondersteuning in persoonlijke groei
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22% van de leerlingen zegt in 
één week Ruysschaert meer te 
leren dan in één schooljaar

73% van de ouders beveelt onze
cursussen aan bij andere ouders

36% van de leerlingen omschrijft
de mobile detox als een unieke
ervaring

48% van onze leerlingen schrijft
zich opnieuw in

6d = 365d

“Dat we veel zouden bijleren had ik verwacht. 
Maar ik ontmoette ook fantastische mensen, 
en dat maakte de week helemaal af!” 

Louise Bailly - Leerling
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Sommige leerlingen leren op
één week Ruysschaert meer
dan in één schooljaar.

Ons geheim?
De heldere spelregels van ons taalbad, de heerlijk
ontspannen omgeving en de hartelijkheid van iedereen.

Iets voor jou?
Pak je koffers en vertrek mee op avontuur.

Onze 6 pijlers

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

Florence Grisez - Leerling
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Je neemt een week lang plaats in een rollercoaster van 
verrassende taalinzichten, leerrijke oefeningen en 
uitdagende rollenspelen. 

Gevarieerde lessen
prikkelen jongeren1

 › persoonlijke begeleiding op maat, tijdens én na de lessen

 › 5 uur les en anderhalf uur begeleide studie per dag

 › kleine klassen van gemiddeld 10 leerlingen

 › homogene groepen met dezelfde leerbehoefte

Grammatica is
de verborgen code
om te kraken

2
Een huis bouw je op stevige funderingen. Ook om een taal goed te leren 
heb je een stevig fundament nodig. En dat is de grammatica van de taal. 
Het is de verborgen code waarop taal gebouwd is. 

Abstract? Ja. Maar razend interessant zodra je de code 
gekraakt hebt. Niet omdat we dol zijn op regels, wel 
omdat het je meer vertrouwen, plezier en houvast oplevert.

Vanuit deze stevige basis werken we verder op de verschillende 
bouwstenen van de taal, de vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en 
schrijven).

92% van de leerlingen
geeft zijn leraar een score
van 8/10 of hoger

Wist je dat?
 
… hoe jonger je bent, hoe gemakkelijker het is om succesvol
    een (nieuwe) taal te leren.  

… meertalige kinderen beter kunnen multitasken.

… je moedertaal verbetert als je vreemde talen leert..
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Warme sfeer
van respect en
hartelijkheid

Gediplomeerde
leraars

3

4
Je maakt kennis met ervaren vaklui: taalvirtuozen die ook in
het dagelijkse leven voor de klas staan. Ze kennen de knepen van het vak en 
kunnen zelfs de meest complexe zin meesterlijk eenvoudig uitleggen.

Taal verbindt. Precies daarom maken we van elke campus een warme, 
gezellige en veilige plek. Wie het even moeilijk heeft, ondersteunen we. 

Het beste uit elkaar naar boven halen, dat is waar het om draait. Daarom 
staat ‘forceren” niet in ons woordenboek. Je leert de taal op je eigen tempo. 
En dit in een hartelijke en dynamische sfeer. 

“Zo’n intensief taalbad is uniek. De taalkennis gaat er op 
vooruit en hun zelfvertrouwen neemt toe. Na een week 
kreeg ik een andere dochter terug. Chapeau!”

Mevr. Lombaert - Ouder

Uit liefde voor het vak dompelen 
ze je onder in spreken, lezen, 
schrijven en luisteren. Met vallen 
en vooral weer opstaan. Tot je zelf 
trots de groep toespreekt.
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Taalbad als sleutel tot succes5
Iedereen, leraars én leerlingen, spreekt altijd en overal de doeltaal. 
Tijdens de les, de maaltijd of het spel. En dat de hele week lang. 

We geven toe: dat vraagt volharding en discipline. 
Maar het resultaat is verbluffend.

“ Ik wil het. Ik kan het. 
   We doen het! ”

Mobile detox

Een hele week immersie is niet vanzelfsprekend. 
Je moedertaal hoort hier even niet bij, je gsm evenmin.
Wat krijg je ervoor in de plaats?
Vrienden, niet in de virtuele wereld maar in de echte. 

Honderden jongeren die zich samen amuseren en geen gsm in beeld. 
Dat heet verbinding!
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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:

... allemaal in de doeltaal.

 › volleybal
 › baseball
 › basketbal
 › (mini)voetbal
 › badminton
 › jogging
 › tennis (Maredsous) 
 › biljart, snooker en pool
 › zwemmen (Torhout)
 › yoga
 › zumba
 › gezelschapsspelen
 › films en televisie

Een dag bij Ruysschaert

07:00 - 08:15
Opstaan

14:00 - 16:15
Les

15:00 - 15:15
Pauze

09:00 - 12:00
Les

16:45 - 17:30
Begeleide studie

12:00 - 13:40
Middagmaal en vrije tijd

19:00 - 19:45
Avondmaal

20:30 - 22:00
Avondactiviteit

10:15 - 10:45
Pauze

17:30 - 19:00
Sport en
vrije tijd

13:40 - 14:00
Zang

19:45 - 20:30
Begeleide
studie

22:00
Bedtijd

08:15 - 09:00
Ontbijt

16:15 - 16:45
Vieruurtje
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Onze campussen

Campus Torhout
English Courses Campus Maredsous (St-Benoît) 

English Courses

Campus Gent
Cursussen Nederlands  

Campus Doornik
English Courses

Campus Rotselaar
Cursussen Nederlands  

Campus Maaseik
English Courses
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Onze taalcursussen vinden plaats op campussen die we zorgvuldig selecteerden. Torhout, Rotselaar, 
Gent, Doornik, Maaseik, Maredsous St-Benoît of Emmaüs? Van elke campus maken we tijdelijk ons 
eigen huis. Een plek waar je je veilig voelt om je een week lang onder te dompelen in een andere taal.

Campus Maredsous (Emmaüs) 
Cours de français
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Prijs
De prijs voor onze cursussen bedraagt 665 euro.
Elke deelnemer krijgt een aanwezigheidsattest en een fiscale factuur. 

In de prijs is alles inbegrepen:

Eigen transport
Vervoer is niet inbegrepen. Wil je carpoolen of iemand meenemen? 
Dan kan je een bericht plaatsen op ons online carpooloverzicht van die 
cursus.

Praktische informatie

 › 27 lesuren en 8 uren begeleide studie
 › individuele kamer voor elke leerling, op alle locaties
 › 4 gezonde en lekkere maaltijden per dag 
 › alle lesmateriaal
 › mondelinge en schriftelijke test bij de start van de cursus
 › rapport met gedetailleerde evaluatie en adviezen
 › ruime keuze uit sportactiviteiten en avondanimatie

Surf naar www.ruysschaert.be/nl/inschrijven

Beslis nog vandaag 
want het taalbad loopt razendsnel vol. 

Schrijf je nu online in, 
dan ben je meteen zeker van je plaats.

Wil jij ook
zo’n fantastische 

taalweek beleven?

En een warm hart, veel steun en ons respect voor je prestatie
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IBAN BE30 7360 7484 9611
BIC KREDBEBB
BTW BE0754865777

ruysschaertlanguageacademy

Ruysschaert Language Academy BV
Wijngaardstraat 14
B-9000 Gent 

Kantoor
Park Viteux 3/3
B-9840 De Pinte

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

www.ruysschaert.be

Meer informatie?
Bel ons op +32 (0)9 281 01 53. 

Of stuur een e-mail naar info@ruysschaert.be
We beantwoorden graag al je vragen.

Ruysschaert Language Academy

Ruysschaert Language Academy


