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INTENSIVE ENGLISH PROJECT WEEKS 

English in Action, intensieve zomercursus Engels in Spes Nostra Kuurne 

Beste ouders 

Tijdens de zomervakantie 2018 organiseert Spes Nostra Kuurne opnieuw in samenwerking 
met het Britse taalinstituut English in Action een week waarin de leerlingen een intensieve 
cursus Engels volgen. Deze taalweek wordt geleid door een team native speaking-docenten 
van het Britse taalinstituut English in Action. Alle lessen vinden plaats in Spes Nostra Kuurne, 
Koning Albertstraat 50 in Kuurne. 

WAT IS ENGLISH IN ACTION? 

English in Action – www.englishinaction.be, gevestigd in Canterbury, heeft de afgelopen 
twintig jaar lesweken verzorgd op meer dan vierhonderd scholen in twintig landen. Het is het 
enige bedrijf in zijn soort met een EAQUALS-status (The European Association of Quality 
Language Services, www.eaquals.org.). Het taalbad van English in Action is een 
kostenbesparend alternatief voor het volgen van een talencursus in Groot-Brittannië en biedt 
uw kind een unieke kans zijn/haar Engelse spreekvaardigheid te verbeteren en met meer 
zelfvertrouwen te communiceren. Niet alleen vergroten de leerlingen tijdens deze week hun 
woordenschat, ze worden ook aangemoedigd de kennis die ze al tijdens de Engelse les op 
school hebben opgedaan, actief in praktijk te brengen.  

OVER DE CURSUS 

 Onderdompeling in de Engelse taal en cultuur. 

 Onderwijs wordt gegeven door gekwalificeerde native speaking docenten die uit 
Engeland overkomen. 

 De week wordt afgesloten met een presentatie waarvoor iedere klas een sketch 
(uiteraard in het Engels!) voorbereidt. 

 Iedere leerling krijgt een certificaat van deelname met een beschrijving van de cursus. 

Formule 1: English in Action classic (EiAclassic) 

 Intensieve lesweek met 6 lesuren per dag met aandacht voor woordenschat en 
grammatica 

 Een actieve lesmethode met discussies, quiz, presentaties, spreekbeurten en toneel. 

 Iedere leerling krijgt een EiA-werkboek, pen en map. 

Formule 2: English in Action GO (EiAGO) 

 Doorheen de week ligt het accent op creatief omgaan met taal aan de hand van 
verschillende thema’s. 

http://www.eaquals.org/


 

 We gaan aan de slag met modules en uitdagingen: 
Can you Vlog?  - TV News Report  - Music maker – Show in a day 

DE DOELSTELLINGEN 

Spreekvaardigheid: Tijdens het schooljaar hebben de leerlingen een beperkt aantal lesuren 
Engels per week. De EiA-cursus stelt ze in staat iedere dag Engels te spreken, waardoor de 
drempel om in een ‘vreemde taal’ te communiceren veel lager wordt. 

Zelfvertrouwen: Tijdens de EiA-week ervaren de leerlingen hoe het is zich uit te moeten 
drukken in een Engelssprekende omgeving. De docent creëert een ontspannen lessfeer, 
waarin doelgericht wordt gewerkt aan een effectieve en zelfbewuste communicatie in het 
Engels. 

Motivatie: De motivatie van leerlingen om zich in het Engels uit te drukken wordt verhoogd 
door het feit dat de EiA-docenten geen Nederlands beheersen. Hierdoor worden ze 
aangemoedigd hun creatieve kant in te zetten, zoals het gebruik van lichaamstaal, 
uitbeelden of het bedenken van alternatieve woorden –  net zoals ze dat ‘in het echt’ in het 
buitenland zouden moeten doen. 

PRAKTISCH 

 Wanneer?  

van maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli 2018  (iedere dag van 9 tot 15.30 uur) 

  enkel voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 

van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus 2018  

(iedere dag van 9 tot 15.30 uur)  enkel voor leerlingen van het secundair onderwijs  

(de groepen worden per leeftijd en niveau ingedeeld) 

 

 Kostprijs? 

Je betaalt 170 euro per leerling. Schrijf je in met je broer of zus, dan betaal je 135 

euro per persoon. 

 

 Lunch?  

Je kan je eigen lunchpakket meebrengen. Je kan dagelijks een broodje met groentjes 

verkrijgen op school voor 20 euro per week. 

Een drankje kan je op school kopen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Veerle Vantieghem en Renaat Vaes 

namens Spes Nostra Kuurne en het English in Action-team 



 

Inschrijvingsformulier English in Action 

Ik schrijf mijn zoon/dochter in voor de EiA-lesweek in Spes Nostra Kuurne. 

Duid uw keuze aan: 

o Ik kies voor maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli 2018   

(iedere dag van 9 tot 16 uur) 

 enkel voor leerlingen die het 5de of 6de leerjaar basisonderwijs volgden in 

het schooljaar 2017-2018 

o Ik kies voor formule 1: English in Action classic  

of 

o Ik kies voor formule 2: English in Action GO 

 

o Ik kies voor maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus 2018  

(iedere dag van 9 tot 16 uur)  

 enkel voor leerlingen van het secundair onderwijs  

(de groepen worden per leeftijd en niveau ingedeeld) 

o Ik kies voor formule 1: English in Action classic  

of 

o Ik kies voor formule 2: English in Action GO 

 

o Mijn zoon/dochter zal een eigen lunchpakket meebrengen. 

o Mijn zoon/dochter zal een broodje op school kopen. 

 

Ik betaal het voorschot van 50 euro op rekening BE92 2850 2628 6423 van Instituut Spes 

Nostra vzw. Het saldo zal betaald worden ten laatste op 1 juni 2018. 

 

Naam leerling: ______________________________________________________________ 

 

Adres leerling: ______________________________________________________________ 

Geboortedatum leerling: __________   Leerjaar 2017-18: ________  basis/ secundair (schrappen)  

 

Naam vader: ____________________________  Naam: moeder:______________________ 

Mobiel telefoonnummer ouders: _______________________________________________ 

E-mail ouders: ______________________________________________________________ 

 

Handtekening ouders 

Mogen wij u vragen bij inschrijving om het ingevulde strookje op te sturen naar EiA@spesnostra.be of 
terug te bezorgen aan het secretariaat van Spes Nostra Kuurne, Koning Albertstraat 50, 8520 Kuurne.   

Leerlingen van Spes Nostra Kuurne hebben tot 1 maart 2018 voorrang bij inschrijving. 

mailto:EiA@spesnostra.be

