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Talen leren met plezier! 

 

 
 
 

Programma 
 

 

Maandag 

09:00:  Ontvangst en verdeling v/d slaapkamers 

10:00:  Eerste activiteit - Kennismaking 

10:30:  Cursus 1 - Zich voorstellen 

11:30:  Pauze 

12:00:  Cursus 2 * 

13:30:  Middageten + Programma-overzicht 

14:30:  Vrije tijd ** 

15:00:  Animatie: Taalbad Duits met het gezelschapsspel 'Linguissimo' 

          Woordenschatkennis uitbreiden, luisteroefeningen, woorden beschrijven en verklaren, antwoorden 

formuleren 

16:30:  Pauze 

17:00:  Animatie: honkbal toernooi 

            Specifieke woordenschat leren, luisteroefeningen, spontaan in de vreemde taal reageren 

19:00:  Avondeten 

20:00:  Geanimeerd kampvuur 

22:00:  Einde v/d dag 
 

Dinsdag 

08:30:  Ontbijt 

09:15:  Cursus 1  

10:45:  Pauze 

11:15:  Cursus 2 

13:00:  Middageten 

14:00:  Vrije tijd - Een workshop Duits wordt aangeboden : muffins bakken 

15:00:  Creatief atelier - Briefkaarten knutselen  

 De Duitse taal in een creatieve context toepassen, vrij en op natuurlijke manier het woord nemen 

17:00:  Pauze 

17:30:  Diverse ateliers (bijv. theater, dansen, sprookjes, creatieve ateliers, film, pantomime, muziek…) 

 Door interactieve animatie de vreemde taal in diverse contexten toepassen 

19:00:  Avondeten 

20:00:  Taalanimatie - Grote 'Casino night' 

            Animatie om het leren en het verstaan van de woordenschat te vergemakkelijken, de opdrachten van 

de monitoren te begrijpen, het woord te vragen en spreekoefeningen 

22:00:  Einde v/d dag 
 

Woensdag 

08:30: Ontbijt 

09:15: Cursus 1 - Verwerking van een Duitse film 

           Ontwikkeling van de gevoeligheid voor de intonatie van een taal (ondertitels in het Duits, volgens het 

taalniveau van de groep). 

           Luisteroefeningen en onderzoek van de historische, sociale en culturele context van de film. 

 Herkennen en gebruik maken van de structuren en de rijkdom van de taal door de film 

10:45:  Pauze 

TTaaaallvvaakkaannttiiee  DDuuiittss  
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11:15:  Cursus 2 (deel 1) - Een briefkaart schrijven 

Schriftelijke uitdrukkingen en gezegdes in de informele correspondentie 

 Cursus 2 (deel 2) - Voorbereiding van de excursie in de Hoge Venen 

Elaboratie van specifieke woordenschat en taalgebruik 

13:00:  Middageten 

14:00:  Vertrek met de autobus naar het Natuurparkcentrum 

15:00:  Interactieve natuurexcursie met een Duitstalige natuurgids 

19:00:  Avondeten 

20:00:  Taalanimatie - Filmavond: vertoning van een Duitse film 

22:00:  Einde v/d dag 
 

Donderdag   

08:30:  Ontbijt 

09:15:  Cursus 1 - Verwerking van de Duitse film die bekeken werd op woensdagavond 

Begrijpen, woordenschat, taalstructuren, uitwisseling, analyse van de personen, de interculturele 

aspecten … 

10:45:  Pauze 

11:15:  Cursus 2 - Voorbereiding van het bezoek aan de pedagogische hoeve in het dorp 

 Nieuwe woordenschat en uitdrukkingen in verband met het thema leren en gebruiken 

13:00:  Middageten 

14:00:  Vrije tijd 

14:30:  Te voet wandelen naar de pedagogische hoeve 

15:00: Bezoek van de pedagogische hoeve - Verschillende thema-animaties (bijv. traditionele landbouw, 

gezonde voeding, atelier 'moestuin', atelier 'brood bakken', atelier 'wafels bakken', atelier 'koken', 

creatief atelier …) 

            Woordenschat in verband met het thema leren en gebruiken, ideeën formuleren en uitwisselen, 

verklaringen en aanwijzigingen verstaan - de ateliers bevorderen de natuurlijke conversatie en zijn 

een goede oefening om het woord te vragen 

19:00:  Barbecue op de hoeve 

20:00:  'Bonte avond' 

22.00:  Einde v/d dag 
 

Vrijdag  

08:30: Ontbijt 

09:15: Cursus 1 - Een actueel Duits liedje 

 Ontwikkeling van de gevoeligheid voor de intonatie van een taal. Luisteroefeningen en onderzoek van 

de historische, sociale en culturele context van het lied en/of van de artiest. Herkennen en gebruik 

maken van de structuren en de rijkdom van de taal door het lied. 

10.45: Pauze 

11 :15: Cursus 2 - Herhaling van de behandelde leerstof in de vorm van een talenspel 

13:00:  Middageten 

14:00: Terugblik op de taalvakantie met tijdens de week genomen foto’s 

15:00: Evaluatie van de taalvakantie 

16:00: Ontvangst van de ouders en vertrek (tot 17:00) 

 
*  Cursus: iedere deelnemer ontvangt een cursusdocument in de vorm van een werkboekje (er zijn 3 

verschillende niveaus). De cursussen zijn gevarieerd, interactief en gebaseerd op de praktijk van de taal 
(communicatieoefeningen, rollenspellen, dialogen, woordspelletjes, zich uitdrukken, een mening uiten, 
discussies, debatten …). De lessen worden gegeven door Duitstalige animatoren. 

** Vrije tijd: toestellen en materiaal staan ter beschikking van de deelnemers (volleybal, voetbal, honkbal, 

badminton, tafeltennis, biljart, boeken, gezelschapsspelen,…) 
 

 

Opmerkingen: 

 de inhoud van de cursus wordt aangepast aan het niveau van de groep. 

 het programma kan verschillend zijn naargelang de leeftijd van de deelnemers en afhankelijk van het weer 


