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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"

ROELAND EN OLYFRAN,
EEN UNIEKE SAMENWERKING
Roeland is al jaren een trouwe sponsor van Olyfran, de Vlaamse
Olympi@de van het Frans. Voor de editie 2014-2015 schenkt Roeland
opnieuw een aantal waardevolle prijzen. Zo zijn er voor de scholen (de
winnaars worden geloot onder de deelnemende scholen).
• Eén gratis taalvakantie Frans in 2015 voor een verdienstelijke
leerling (geselecteerd door de school).
• Eén gratis stadsbezoek voor 50 leerlingen in Namen of Luik.
• En elk van de 40 scholen die uitgeloot wordt voor een didactisch
pakket zal daarin één exemplaar vinden van het boek “100 x
creatief met taal”. Het bevat 100 expressie-activiteiten voor al
wie met jongeren rond taal wil werken, dus een uniek
hulpmiddel om de les actiever te maken.
Verder stelt Roeland vzw nog volgende individuele prijzen ter
beschikking:
• Drie kortingsbonnen ter waarde van 250 euro voor een Franse
taalvakantie naar keuze in 2015.
•

Tenslotte krijgen alle leerlingen die aanwezig zijn op de
prijsuitreiking een kortingsbon van 50 euro voor een Franse
taalvakantie naar keuze in de zomer van 2015.

ROELAND TAALVAKANTIES FRANS EN ENGELS
Roeland vzw organiseert taalvakanties Frans en Engels voor kinderen
en jongeren van 6 tot 19 jaar in België, Frankrijk en Groot-Brittannië.
De jongeren krijgen een taalbad met ludieke en innovatieve accenten.
Na de taalvakantie voelen de jongeren zich mondiger in de taal en is er
van een ‘vreemde taal’ geen sprake meer.







Waarom voor Roeland kiezen?
taalbad Frans of Engels tijdens alle activiteiten
speelse en creatieve methode volgens leeftijd en niveau, in een unieke
groepssfeer
enthousiaste en professionele begeleiding, minimum 18 jaar oud
44 jaar ervaring in creatief taalonderwijs
aandacht voor sport en gezonde voeding
Meer info: http://www.roeland.be. Wenst u een aantal brochures
om uit te delen aan uw leerlingen? mailto:evelien@roeland.be.

ROELAND VOOR SCHOLEN
Roeland organiseert tijdens het schooljaar Franse stadsbezoeken in
Namen, Luik en Rijsel. De jongeren ontdekken de stad en het Frans aan
de hand van ludieke opdrachten.
(Meer info: http://www.roeland.be/nl/stadsbezoeken)
Het toneelproject Artscène richt zich tot alle leerkrachten Frans die
met hun leerlingen een toneelproductie willen maken, eventueel met de
hulp van een toneelanimator.
(Meer info: http://www.roeland.be/nl/theater)
In onze Franse mediatheek vind je een rijke collectie boeken,
tijdschriften, cd’s en films voor alle leeftijden. Er is ook een actueel en
internationaal aanbod van didactisch materiaal voor het Frans als
vreemde taal.
(Meer info: http://www.roeland.be/nl/mediatheek)
Het boek 100 x creatief met taal bevat 100 expressie-activiteiten voor
al wie met jongeren rond taal wil werken: spelletjes rond kennismaking,
opwarming, expressie, concentratie, toneel en teambuilding. Het boek
bestaat ook in een Franse en Engelse versie en kost 10 euro.
(Meer info: http://www.roeland.be/nl/publicaties/andere-publicaties)

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team

