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Ben je tussen 6 en 18 jaar oud? 

Ben je na 1 september 2018 voor de eerste 
keer ingeschreven op school?

Wil je graag tijdens de zomervakantie je 
Nederlands oefenen?

Kom dan naar de Zomerscholen!

Hoe kan je inschrijven voor de Zomerscholen?
Kijk in de lijst wanneer de inschrijvingen starten.
Neem vanaf die dag contact op met de Zomerschool die je 
kiest en maak een afspraak om je in te schrijven. 
Let op: breng je kind mee naar de inschrijving.

Kies je voor Zomerklap of  
Zomerschool Meters & Peters?
Kom je dan inschrijven in Atlas op zaterdag 29 juni 2019 
(Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen) 
• 9 – 13 uur voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
• 11 – 14 uur voor kinderen van 12 tot 18 jaar

Je kan op 29 juni in Atlas ook nog inschrijven voor de andere 
Zomerscholen (als er daar nog plaats is).

Wil je meer info over de activiteiten  
in de Zomerscholen?
Stuur dan een e-mail of telefoneer naar de zomerschool  
van jouw keuze.



Habbekrats vzw

Op een leuke wijze Nederlands leren! Twee weken lang in de na-
middag taal leren spreken door sport en spel. We werken rond één 
thema. Elke week maken we één uitstap.

 Voor wie? 6 tot 12 jaar
 Wanneer? 1 – 12 juli, namiddag (van 12 tot 17 uur)
 Waar? Antwerpen (2000)
 Kostprijs? 5 euro per kind (lunch en schoolmateriaal  
  en 1 jaar lidmaatschap inbegrepen)
 Wanneer inschrijven? Vanaf dinsdag 23 april 2019 

Contact:
Lennart Dumoulin
lennart@habbekrats.be
(0488 17 89 14)  
www.habbekrats.be

Gekkoo

In de voormiddag speelse taalles, in de namiddag sport, spel of 
uitstap waarbij we de taal oefenen. Gekkoo is leerzaam én weet 
wat kinderen leuk vinden!

 Voor wie? 6 tot 12 jaar
 Wanneer? 5 - 16 augustus, hele dag  
  (niet op 15 augustus)
 Waar? Basisschool De Piramide,  
  Pierenbergstraat 33, Antwerpen-Kiel (2020)
 Kostprijs? 20 euro per kind (vanaf 2 inschrijvingen per  
  gezin 10 euro per kind)
 Wanneer inschrijven? Vanaf dinsdag 23 april 2019

Contact:
Kaat Verschueren
kaat@gekkoo.be
(03 233 64 90)
www.gekkoo.be 



Jespo

Tijdens de sport- en taalweken van Jespo krijg je in de 
voormiddag Nederlandse les. In de namiddag ontdek je 
verschillende sporten zoals dans, basketbal, karate,…

 Voor wie? 6 tot 12 jaar
 Wanneer? 29 juli – 9 augustus, hele dag
 Waar? Buurtsporthal Park Spoor Noord, 
  Damplein 26, Antwerpen-Noord (2060)
 Kostprijs? 10 euro per kind
 Wanneer inschrijven? Vanaf dinsdag 23 april 2019 

Contact:
Michael Vermost
michael@jespo.be
(03 289 32 53)
www.jespo.be  



Kras Borgerhout

Elke dag staat een thema centraal: dieren, voeding, sport, familie, 
reizen,… Met behulp van boeken, knutselen, uitstappen doen, 
gezelschapspelen, ... leer je heel wat van onze taal!

 Voor wie? 6 tot 12 jaar
 Wanneer? 22 juli – 2 augustus, voormiddag
 Waar? Borgerhout (2140)
 Kostprijs? 5 euro per kind
 Wanneer inschrijven? Vanaf dinsdag 23 april 2019 

Contact:
Imane El Ajaji
imane.elajaji@krasjeugdwerk.be
(0486 02 95 63)
of Kras Borgerhout
(03 271 07 82)
www.krasjeugdwerk.be 



Kras Merksem

Elke dag staat een thema centraal: dieren, voeding, sport, familie, 
reizen,… Met behulp van boeken, knutselen, uitstappen doen, 
gezelschapspelen, ... leer je heel wat van onze taal!

 Voor wie? 6 tot 12 jaar
 Wanneer? 5 – 16 augustus, hele dag 
  (niet op 15 augustus)
 Waar? Bredabaan 561, Merksem (2170)
 Kostprijs? 5 euro per kind
 Wanneer inschrijven? Vanaf dinsdag 23 april 2019 

Contact:
Naïma Bouali
naima.bouali@krasjeugdwerk.be
(03 646 76 39)
www.krasjeugdwerk.be



KA Hoboken

Werken aan Nederlandse taalvaardigheid in een speels   
vakantiesfeertje. Na deze week ben je helemaal klaar voor het 
nieuwe schooljaar! 

 Voor wie? 12 tot 18 jaar
 Wanneer? 19 - 30 augustus, hele dag van 10 tot 16 uur  
  en op woensdag van 9 tot 12 uur
 Waar? Hendriklei 67, Hoboken (2660)   
 Kostprijs? 30 euro per kind
 Wanneer inschrijven? Vanaf dinsdag 23 april 2019  

Contact:
Charlotte Van Praet
okancoordinator@atheneumhoboken.be
(03 828 62 26)

Instituut Maris Stella (IMS)

Elke dag draait helemaal rond één thema: sport, beroepen, enz. 
In de voormiddag is er taalles. In de namiddag staan er activiteiten 
(bv. een  uitstap) op het programma.

 Voor wie? 14 tot 18 jaar
 Wanneer? 26 – 30 augustus, hele dag
 Waar? Turnhoutsebaan 226, Borgerhout (2140)
 Kostprijs? 10 euro per kind
 Wanneer inschrijven? Vanaf maandag 3juni 2019

Contact:
Marie Joostens
zomerschool.ims@gmail.com
(03 236 91 07)



Fotomuseum (FOMU)

Fotografie én Nederlands leren? Dat kan! Naast zelf   
fotograferen bezoek je ook de tentoonstellingen en praat je 
over de foto’s in het museum, over je eigen foto’s en die van je 
vrienden.

 Voor wie? 7 tot 12 jaar
 Wanneer? 5 - 9 augustus, hele dag 
 Waar? Waalse kaai 47, Antwerpen-Zuid (2000)
 Kostprijs? 15 euro per kind
 Wanneer inschrijven? Vanaf donderdag 2 mei 2019

Contact:
Waffa Laâmimach
waffa.laamimach@fomu.be 
(03 242 93 20) beschikbaar van 9 tot 15 uur, niet op woensdag
www.fotomuseum.be 



KA Antwerpen

Elke voormiddag geven we taalles op jouw maat (niveau) rond één 
thema. In de namiddag (niet op woensdag) staan er creatieve   
activiteiten op het programma waarbij de Nederlandse taal nog steeds 
centraal staat.

 Voor wie? 12 tot 17 jaar
 Wanneer? 19 – 30 augustus, hele dag
 Waar?  Franklin Rooseveltplaats 11, Antwerpen (2060)
 Kostprijs? 30 euro per kind
 Wanneer inschrijven? Vanaf dinsdag 23 april 2019

Contact:
Eef Nuyens
zomerschool@atheneumantwerpen.be
(03 232 70 99)

Zomerschool Meters & Peters

In een speelse omgeving de basis van de Nederlandse taal en schoolse 
vaardigheden bijbrengen met veel aandacht voor sociale, artistieke en 
muzikale vaardigheden.

 Voor wie? 6 tot 12 jaar
 Wanneer? 1 juli – 9 augustus 
  maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag  
  van 9 tot 12 uur, donderdag van 9 tot 15.30 uur
 Waar? Antwerpen centrum 
 Kostprijs? 30 euro per gezin
 Wanneer inschrijven? Op zaterdag 29 juni 2019  van 9 tot 13 uur  
  bij Atlas  (Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen)

Contact:
Christiane Hozay
christiane.hozay@gmail.com
(0476 69 74 23)
www.metersenpeters.be 



Zomerklap

Nederlands in kleine klasgroepen en Nederlands (op niveau) leren 
door klasgesprekken, creatieve opdrachten, sport en spel. Zo leer 
je ook wat er op een secundaire school gebeurt. 

 Voor wie? 12 tot 17 aar
 Wanneer? 2 juli – 9 augustus
  maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag van  
  9 tot 12 uur, donderdag van 9 tot 15.30 uur
 Waar? Antwerpen centrum
 Kostprijs? 25 euro per gezin
 Wanneer inschrijven? Vanaf zaterdag 29 juni 2019 van 11 tot 14 uur  
  bij Atlas (Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen)

Contact:
Ingrid de Keuster
info@zomerklap.be 
(0486 18 68 39)
www.zomerklap.be 




