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Spa, 5 september 2018 

 

 

Geachte Heer/Mevrouw, 

 

Tijdens de herfstvakantie organiseert CERAN een nieuwe taalstage. Vele gemotiveerde 
jongeren zullen naar Spa trekken om hun taal- en cultuurkennis van het Frans of Engels 
verder te ontwikkelen. Dit zal - zoals steeds - via onze beproefde methode van 
onderdompeling in de taal en in de achterliggende cultuur gebeuren. 

Dankzij ons JUNIORS programma kunnen de jongeren zelf ondervinden dat ze op die manier 
snel vooruitgang kunnen boeken.  

In een internationale context maken ze kennis met de taal en de cultuur van die taal, doordat 
ze enerzijds de hele dag in de taal leven, tijdens de lessen maar ook tijdens de buitenschoolse 
activiteiten en anderzijds doordat de begeleiders ook echt uit het taalgebied afkomstig zijn. 

Het herfstprogramma bestaat uit: 

- 28 lessen in kleine groepen van maximum negen studenten, 
- mogelijkheid om 2, 4, 6 of 8 individuele lessen toe te voegen aan het programma 
- 19 uur begeleide recreatieve activiteiten, 
- halve daguitstap op woensdagnamiddag, 
- alle maaltijden en pauzes nemen de studenten samen met hun begeleiders. 

 

Op de keerzijde van deze brief vindt u een affiche met informatie over onze herfstcursus. Wij 
zouden het erg op prijs stellen indien u die zou willen verspreiden in uw school.  

Voor meer informatie kan u ook terecht op onze website www.ceran.com.  

 

Alvast bedankt voor uw hulp. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Luc Scheepers, 
Verantwoordelijke Juniors programma 
 
 


