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Spelenderwijs Frans of Engels 
voor kinderen tussen 4 & 12 jaar 

in combinatie met
sport, koken, crea, 

disneymagie, ...

Het sportgedeelte:
We werken met verschillende clubs en maneges die elk 
hun eigen reputatie hebben.  Bij inschrijving krijgt u ten 
laatste een week voor aanvang van het kamp een brief 
met de nodige uitleg van het desbetreffende kamp.

• Voor de tennis werken we samen met: de Keiheuvel Balen, Tennisdel Genk, Tennisclub  Maaseik, 
Tennisclub TC Bolderberg en Tenniscentrum Alken.

• Voor het paardrijden werken we samen met: Bosscherhof  Zutendaal, H.C. Katsbek Susteren, 
Stonehill Stables Kortessem en Stal Montenaeken

• Voor het omni-sportgedeelte werken we samen met de sportdiensten.
• Voor het danskamp in Diepenbeek werken we samen met Dansstudio Cadans VZW
 (www.dansstudiocadans.be).
• Voor het hockeykamp werken we samen met Hockey Club Maasmechelen (www.hcmm.be).
• Voor het voetbalkamp werken we samen met de indoor Soccer Arena Genk
 (www.masita-soccer-arena.be)

Onze eigen stages in samenwerking met de verschillende organisaties zullen 
plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur.
Opvang is iedere dag voorzien vanaf 9 uur en na afloop van het kamp tot 16u30.

Voor de volgende kampen gelden andere uurregelingen:

• dans/taalkamp in Diepenbeek begint  om 9 uur en eindigt om 16 uur.
• kook/taalkamp in Diepenbeek begint om 9 uur en eindigt om 16 uur.
• tennis/taalkampen op Alken Tenniscentrum starten om 9u30 en eindigen om 15u30.
• voetbal/taalkamp bij Soccer Arena Genk start om 9u30 en eindigt om 16 uur.

Voor de stages in samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten  
worden u de uurregelingen medegedeeld op de sportdienst.  Voor deze 
stages dient u de kinderen in te schrijven op de gemeente zelf : 

• Alken: 011/59 99 70 • Hechtel-Eksel: 011/73 01 59
•  Bilzen: 089/51 95 18 • Lommel: 011/39 96 20
•  Genk: 089/65 34 50 • Tongeren: 012/80 02 33
•  Hasselt: 011/23 94 50  (www.i-school.be/tongeren/registreren)
 (www.sporthasselt.be)  

Een kamp omvat: 

- 2 à 3 uren taal per dag (ieder jaar een ander thema)
- 2 à 3 uren sport, koken per dag.
- 1 uur lunchpauze (lunch + vrij ravotten of video bij regenweer)
- 2 x 15 minuutjes ontspanning tussen het sportgedeelte en het taalgedeelte
- Groepjes van ongeveer 12 kinderen
- Groepsindeling volgens niveau en leeftijd
- Cursus gebaseerd op mondelinge communicatie en geschreven taal 
- Gediplomeerde taalleerkrachten
- Lessen worden op een plezierige manier in de desbetreffende taal aangebracht; 
 d.m.v. spel, toneel, sketch, …(aangepast aan hun leeftijd)

Opvang voor en na het kamp.

Beste ouder(s),

Sinds meer dan 20 jaar organiseren we 
taal-en sportkampen. Om de kinderen 
tijdens de grote vakantie kennis te laten 
maken met een vreemde taal, of om hun 
kennis van die taal nog te verbeteren, 
organiseren we ook dit jaar weer veel 
kampen in combinatie met een leuke 
sport of andere activiteiten.

Het taalgedeelte:
De bedoeling van onze kampen is om de kinderen op 
een prettige manier onze tweede landstaal of een andere 
taal aan te leren of om zich erin te laten perfectioneren.  
De nadruk ligt vooral op de mondelinge conversatie 
maar voor de oudere kinderen  komt de geschreven 
taal eveneens op een leuke manier aan bod.

Het systeem bestaat uit syllabussen, spelletjes  en 
muziek, samengesteld door kinderpsychologen en 
taalleerkrachten. Het schept een aangename en 
spontane sfeer, waarin kinderen hun interactieve 
vaardigheden en enthousiasme voor de taal 
ontwikkelen.  Toneelstukjes in de aangeleerde taal, die 
als onderwerp alledaagse dingen hebben, bevorderen 
het zelfvertrouwen van de kinderen om in een andere 
taal te communiceren.

Op de slotdag worden de ouders 
uitgenodigd om naar de voorstelling te 

komen kijken. Dan wordt de opgestoken 
talenkennis van het kind nog eens extra 

in de verf gezet.



INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Je kan ook inschrijven op www.languagevalley.be
Ja, ik wens mijn kind(eren) in te schrijven 
voor een volgend vakantiekamp: 

• Periode:  ..........................................................................................................................

• Plaats:  ...............................................................................................................................

• Taal + sport:  ..............................................................................................................

• Taalniveau: heeft al een kamp gevolgd:  ................................

  jaar:  ................................................................................................

• Prijs:  ....................................................................................................................................  

• Naam:  .............................................................................................................................

• Voornaam:  ..................................................................................................................

• Geboortedatum: …..................  /…..................  /….................. 

• School:  .............................................................................. Klas:  ...........................

• Adres van de school:  .....................................................................................

• Directeur:  ......................................................................................................................

• Naam van de ouder(s) of andere:  ..................................................

• Adres:  ...............................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

• Tel. Privé/GSM:  ....................................................................................................

• Tel. Werk:  .....................................................................................................................

• E-mail:  ..............................................................................................................................

Geen enkele afwezigheid zal terugbetaald worden behalve in geval van ziekte 
of ongeval en dient gestaafd te worden met een bijgevoegd doktersbewijs. 
Uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 dagen na het taalkamp 
bereiken samen met een doktersattest. 
Het inschrijvingsbedrag (verminderd met 25 euro administratiekosten) zal na 
de vakantieperiode worden teruggestort.
Men kan nooit een terugbetaling bekomen bij afwezigheid van minder dan 2 dagen.
Na inschrijving krijgt u bericht over de betalingsmodaliteiten.

Plaats:  ....................................................................... Datum:  .....................................

Handtekening:  ............................................................................................................

Eventuele opmerkingen: ...................................................................................

........................................................................................................................................................

Inschrijvingsformulieren dienen teruggestuurd te worden naar Language Valley.
Alle rechten voorbehouden, nadruk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van V.U. Language Valley - 
Vossebergstraat 14 - 3590 Diepenbeek.

WANNEER WAAR WAT GEBOORTEJAREN PRIJS

Van 1 t.e.m. 3 juli ALKEN (Sportdienst)* Frans+omnisport 2014-2012 5 55

Van 6 t.em.10 juli ALKEN Tenniscentrum Engels+tennis 2015-2008 5 135

Engels+dans 2015-2008 5 135

BALEN (Keiheuvel) Frans+tennis 2015-2008 5 125

BILZEN (Sportdienst)* Frans+omnisport 2013-2008 5 75*

BREE Frans+crea 2015-2010 5 110

Frans (2u. per dag) 2015-2010 5 75

DIEPENBEEK Frans+kookatelier (eten & dranken inbegr.) 2014-2008 5 145

DIEPENBEEK (i.s.m. Dansstudio Cadans vzw) Frans+dans 2015-2008 5 105

HAMONT-ACHEL Frans of Engels+omnisport 2015-2008 5 110

Frans of Engels (2u. per dag) 2015-2008 5 75

KORTESSEM (Stonehill Stables) Frans+paardrijden 2015-2008 5 145

SUSTEREN (H.C. Katsbek) Frans+paardrijden 2015-2008 5 145

ZUTENDAAL (Bosscherhof) Frans+paardrijden 2015-2008 5 145

Van 13 t.e.m. 17 juli KORTESSEM (Stonehill Stables) Frans+paardrijden 2015-2008 5 145

LOMMEL (Sportdienst)* Frans+omnisport 2015-2008 5 100*

TONGEREN (Sportdienst)* Frans+omnisport 2015-2010 5 80*

Engels+omnisport 2012-2008 5 80*

ZONHOVEN Frans+crea 2015-2010 5 110

Van 20 t.e.m. 24 juli KINROOI Frans+crea           2015-2010 5 110

Van 27 t.e.m. 31 juli GENK (Tennisdel) Frans+tennis 2015-2008 5 140

GENK (Soccer Arena) Frans+voetbal 2015-2008 5 125

HECHTEL-EKSEL (Sportdienst)* Engels+omnisport 2013-2008 5 70*

Geen inwoner van Hechtel-Eksel 2013-2008 5 105*

Van 3 t.e.m. 7 augustus LANAKEN (Kinderboerderij) Engels+activiteiten Kinderboerderij 2015-2010 5 120

MAASMECHELEN (HCMM) Frans+hockey 2014-2008 5 110

TONGEREN (Sportdienst)* Frans+omnisport 2015-2008 5 80*

Van 10 t.e.m. 14 augustus HASSELT (Sportdienst)* Engels+sportmix 2014-2009 5 80*

HEUSDEN-ZOLDER (TC Bolderberg) Frans+tennis 2015-2008 5 125

OUDSBERGEN Frans+crea/disneymagie 2015-2010 5 120

ZUTENDAAL (Bosscherhof) Frans+paardrijden 2015-2008 5 145

Engels+paardrijden 2013-2008 5 145

Van 17 t.e.m. 21 augustus BILZEN (Sportdienst)* Frans+kleuterkamp 2015-2014 5 75*   

KORTESSEM (Stonehill Stables) Frans+paardrijden 2015-2008 5 145

MAASEIK (tennisclub Maaseik) Frans+tennis 2015-2008 5 125

Engels+tennis 2013-2008 5 125

GENK (Sportdienst)* Frans+sportmix 2015-2011 5 65*

Van 24 t.e.m. 28 augustus ALKEN Tenniscentrum Frans+tennis 2015-2008 5 135

BOCHOLT Frans+dans 2015-2008 5 105

HASSELT (Sportdienst)* Frans+turnen, trampoline & airtrack 2014-2009 5 80*

RIEMST (Stal Montenaeken) Frans+paardrijden 2015-2008 5 145

* Met dank aan de gemeentebesturen voor hun steun   * Voor taalkampen i.s.m. de sportdiensten, deze worden ingeschreven bij de sportdienst zelf!


