
Vakantiecursus secundair onderwijs vreemde talen 
Tijdens de Eureka vakantiecursus komen de leerlingen terecht in kleinere groepen. 

Zo is er aandacht en ruimte voor hun talenten en mankementen. We behandelen vergelijkbare 

inhoud zoals ze die zien in hun eigen school. Het verschil zit hem in de expertise van Eureka 
Onderwijs. Onze jarenlange ervaring in het lesgeven aan een doelgroep die moeilijkheden heeft 

met leren heeft geleid tot slimme en haalbare tips die in elke school kunnen werken. De leerling leert 

dus hulpmiddelen gebruiken die ze kunnen meenemen en toepassen in je eigen klas. 

 

Als je een leerstoornis hebt, is een nieuwe taal leren niet makkelijk. Het klinkt anders én je schrijft 

het anders. De nieuwe zinsbouw moet je gewoon worden en de nieuwe woordenschat moet je in de 
juiste context gebruiken. Basiswoordenschat moet dan weer vast in je geheugen zitten. Het Eureka 

team werkte eigen cursussen Nederlands, Frans en Engels uit voor kinderen met dyslexie. 

De talrijke tips hieruit komen tijdens deze cursus aan bod. De leerlingen werken aan Frans of Engels in 

kleine groepen, elk aan een (eigen) computer. Zowel mondelinge als schriftelijke 
oefeningen komen aan bod. Deze vertrekken steeds vanuit mooie verhalen en dialogen zodat het 

niet alleen leerrijk is, maar ook interactief en aangenaam.  
 

De begeleiders bepalen de doelen per kind a.d.h.v. de school en het huidige niveau. De verschillende 

studievaardigheden komen geïntegreerd aan bod. Zo leren de kinderen de computer gebruiken als 

hulp- en controlemiddel. Ze oefenen het memoriseren dankzij rijm, met prenten en in verhaalvorm. 
Het schematiseren komt aan bod in de spelling- en spraakkunstregels.  

 

In deze cursus zit er ook een onderdeel dat je kan helpen met het leren leren. Dit is wel handig 

wanneer je snel vergeetachtig bent, geen orde kan brengen op je bureau of nog geen goede 
studiemethode hebt gevonden.  
 

Vergeet ook zeker niet ons online platform: 

 

: Eureka Expert 
 

www.cleverkids.be 
www.leesvoor.vlaanderen 

www.adibib.be 
 
 
 

De ouders worden uiteraard niet vergeten.  

Ook aan hun wordt er voldoende aandacht besteed zodat ze weten wat hun kind heeft geleerd. Zo 

is er in het boekje een onderdeel specifiek naar hun gericht. Bijkomend organiseren we in het laatste 

uur van de vierde cursusdag een moment waarop we onze werkwijze toelichten.  

We vertellen meer over onze technieken en materialen. Je kan vrijblijvend onze publicaties 

http://www.cleverkids.be/
http://www.leesvoor.vlaanderen/


inkijken en aankopen met bancontact. Voor individuele vragen of advies kan je steeds contact 

opnemen met ons diagnostisch centrum. 


