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Onze Franse taalvakanties in een notendop 
 

 

•8-10, 11-12 en 13-14 jaar 
•externaat 
•Pasen en zomer 
•Leuven, Aalst en Hasselt 
•taalinitiatie 

•8-10, 11-12 en 13-14 jaar 
•Wallonië 
•taalinitiatie 
•excursie naar Luik en 

Verviers 
•openluchtzwembad, bivak 
•optie (4 x 1 uur): 

creakriebels, speurneuzen, 
Olympische Spelen 

•13-14 en 15-16 jaar 
•Wallonië 
•taalanimatie 
•excursie naar Luik en 

Verviers 
•openluchtzwembad, 

avonturenfort, fietstocht, 
bivak 

•optie (3 x 3 uur): avontuur, 
omnisport, dans, film en 
fotografie 
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•12-13 en 14-15 jaar 
•Wallonië 
•taalanimatie 
•Pasen en zomer 
•excursie naar Hoei, Luik en 

Namen 
•openluchtzwembad, kajak, 

lasergame, bivak 
•optie (4 x 1 uur): komen 

eten, circus, Olympische 
Spelen, Alors on danse 

•14-16 jaar 
•Wallonië 
•taalvervolmaking 
•excursie naar Hoei, Luik en 

Namen 
•bowlen, kajak, lasergame, 

bivak 
•sociaal project 

•13-15 en 16-18 jaar 
•Frankrijk, Langogne 
•taalanimatie en -

vervolmaking 
•excursie naar Le Puy- en-

Velay en tweedaagse naar 
Montpellier met bivak 

•paintball 
•optie (5 x 3 uur): zeilen, 

zeilen en avontuur, zeilen 
en paardrijden 
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• 13-14 jaar  
• Frankrijk, Ardèche 
• taalanimatie 
• excursie naar Vallon Pont 
d'Arc, Avignon en Aubenas 
• openluchtzwembad, 
kajak en avonturenparcours, 
karting, bivak 

• 14-15 en 16-18 jaar  
• Frankrijk, Ardèche 
• taalanimatie en -
vervolmaking 
• excursie naar Vallon Pont 
d'Arc, Avignon en Aubenas 
• openluchtzwembad, 
kajak en avonturenparcours, 
karting, bivak 
• optie (4 x 3 uur): 
gewoon animatieprogramma, 
sociaal project, gastronomie 
• sociaal project 

• 15-16 en 17-18 jaar 
• Frankrijk 
• taalanimatie en -
vervolmaking 
• reisaspect is dominant: 
Montmartre, Champs Elysées, 
Île de la Cité...  
• bezoek Louvre 
• bezoek Eiffeltoren 
• boottocht op de Seine 
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•15-18 jaar 
•Rabat, Casablanca, 

Imlil, Marrakech, 
Essaouira 

•taalanimatie en - 
vervolmaking 

•reisaspect is dominant 
•strand, kamelenrit, 

paardenshow 
•sociaal project 

•12-14, 15-16 en 17-18 
jaar 

•Italië 
•taalanimatie en - 

vervolmaking 
•ski en snowboard 
•Kronplatz, Vals-Meranzen, 

Plose, Sella Ronda 
•excursie Brunico en Brixen 
•  
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Onze Engelse taalvakanties in een notendop 
 

 

• 12-13, 14-15 jaar 
• Groot-Brittannië 
• taalinitiatie en -animatie 
• stadsexploratie 
Folkestone en excursie naar 
Dover en Canterbury 
• strand, wandeling kliffen 
en kano 
• sociaal project 

• 14-15 en 16-17 jaar 
• Ierland 
• taalanimatie en -
vervolmaking 
• stadsexploratie Dublin 
(Trinity College, Temple Bar, 
Dublin Castle...) 
• excursie naar de kust 
• wandeling kliffen en 
rotsklimmen 

• 13-14, 15-16 en 17-19 
jaar 
• Malta 
• taalanimatie en -
vervolmaking 
• excursie naar 
Marsaxlokk, Mdina, Gozo, 
Valletta 
• openluchtzwembad, 
strand, snorkelen, party boat, 
bivak 17plus 
• optie (4 x 3 uur): 
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•15-16, 17-18 jaar 
•Groot-Brittannië 
•taalanimatie en -vervolmaking 
•reisaspect is dominant: 

Southbank, Camden Town, West 
End... 

•excursie Canterbury 
•voorstelling musical 

•15-16 en 17-19 jaar 
•Verenigde Staten 
•taalanimatie en -vervolmaking 
•reisaspect is dominant: Staten 

Island, Soho, Times Square 
•bezoek Empire State Building 
•bezoek Metropolitan 
•bezoek MoMa 
•voorstelling musical (optioneel) 
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Daarnaast organiseert CLIP ook een ski- en snowboardvakantie in het 

Nederlands 
 

 

• Oostenrijk 

• ski en snowboard 

• Kitzbühel 

• après-ski en rodelen 

• vrij skiën vanaf 17 jaar 
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Kies op taalformule 
 

 

Taalinitiatie Frans 

= introductie in het Frans 
= Frans is doeltaal 

•taalacademie 
•Wégimont 

Taalanimatie Frans 

= leren durven spreken, vlotheid 
= Frans is voertaal 

•Wégimont: Tour de Wallonie 
•Braives Ferme 
•Villeneuve Maison Familiale en 

Maison des Astars 
•Naussac 
•Parijs 
•Marokko 
•Italië (ski en snowboard) 

Taalvervolmaking Frans 

= correct Frans spreken 
= Frans is voertaal 

•Braives Moulin 
•Villeneuve Maison des Astars 
•Naussac 
•Parijs 
•Marokko 
•Italië (ski en snowboard) 
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Taalinitiatie Engels 

= introductie in het Engels 
= Engels is voertaal 

• Folkestone 

Taalanimatie Engels 

= leren durven spreken, vlotheid 
= Engels is voertaal 

• Folkestone 

• Dublin 

• Malta 

• Londen 

• New York 

• Thailand 

Taalvervolmaking Engels 

= correct Engels spreken 
= Engels is voertaal 

• Dublin 

• Malta 

• Londen 

• New York 

• Thailand 


