
Wist je dat ook wij twijfelden maar heel graag onze ervaring met jullie delen! 

 

Voor mij was het ook een spannende stap en ik twijfelde zeer hard bij de inschrijving of ik deze fantastische 
optie erbij zou nemen. Maar toch was ik zeer blij met de keuze die ik maakte.  
In de lessen CLIL wordt aardrijkskunde gecombineerd met Frans.  
Bij CLIL leer je zeer leerzame dingen en dat Frans maakt het extra interessant.  
Je leert er ook veel dingen die handig zijn in de lessen Frans.  
De lessen CLIL worden dus ook grotendeels in het Frans gegeven met soms wat uitleg  
in het Nederlands.  
De cursus is in het Frans, maar de samenvattingen doorheen de thema’s zijn in beide talen.  
Je leert er verschillende dingen over bv. gesteenten, landschappen, reliëf en weer en klimaat.  
En alles is meestal groepswerk dus je kan je krachten samen bundelen.  
De leerkracht is zeer sympathiek en geeft de lessen op een leuke en speelse manier.  
De toetsen kan je zowel in het Nederlands als in het Frans maken. Maar je hebt een voordeel wanneer je de 
toets in het Frans maakt, want dan wordt er bij bv. een invulkader de termen al gegeven en dit is niet zo 
wanneer je de toets in het Nederlands maakt. Wanneer je moeite doet op een toets op in het Frans te 
antwoorden tellen schrijffouten niet en er worden ook nooit punten gegeven op het Frans.  
Zolang de leerkracht weet wat je bedoelt en dat is juist krijg je het punt. 
Hopelijk maken jullie de goeie keuze ! 
Rune (eerste jaar) 

 

 
Het is eens leuk om een vak in een andere taal te hebben.  
De eerste paar dagen was ik niet helemaal mee in CLIL.  
Maar na een paar lessen had ik het al onder de knie. Ik voelde me op mijn gemak.  
Mijn Frans is mooi geëvolueerd, waarvoor dank. Het zijn toffe lessen.  
Het vergt een kleine inspanning. Het is een leuke mix van aardrijkskunde en Frans.   
Deze keer gaat het eens niet alleen om de taal maar ook om de inhoud. 
Stan (eerste jaar) 

 

Mijn ervaring met de CLIL-lessen zijn zeker positief,  
het is een groot voordeel voor je Franse les, ik vind het ook een  
meerwaarde aan de les aardrijkskunde zelf.  
Het maakt de les juist wat interessanter en leuker.  
Het Frans in de les zorgt ook voor variatie, we kregen het afgelopen jaar  
de Franse woordjes aangeleerd door toffe quizzen en leerrijke spelletjes.  
Op een toets of op het examen, staan de oefeningen in het Frans en in het Nederlands,  
dus daarvoor moet je niet vrezen.  
Het is een leuke uitdaging, die je zeker aankan ! 
Aimée (eerste jaar) 

 
      Ik vind CLIL heel handig omdat ik veel Frans bijleer. 
      In het begin had ik wat schrik om schrijffouten te maken wanneer ik in het Frans     
      antwoordde. 
      Ik vind het leuk aan CLIL dat je in het Frans MAG antwoorden en niet MOET,  
      zo kan je wanneer je het antwoord niet weet in het Frans gewoon in het Nederlands      
      antwoorden. 
     Je leert ook beter Frans te praten door in de les in het Frans te antwoorden. 
     Bert (tweede jaar) 



 
 

In het begin denk je steeds dat gaat de hele tijd Frans zijn en dat ga ik totaal niet verstaan 
maar dat is totaal niet zo.  
Als je iets niet begrijpt in het Frans dan legt hij het gewoon uit wat de betekenis is van het 
woord of hij zegt het gewoon in het Nederlands.  
Op een toets kan je ook altijd in het Nederlands antwoorden en onder de vraag staat het 
ook altijd in het Nederlands .  
De cursus is ook niet ingewikkeld, maar super leuk want er zijn veel prentjes en alles is 
duidelijk.  

                 In de klas is er een gezellige sfeer en het is vooral een super toffe leerkracht . 
                  Juliette (eerste jaar) 
 
 
 
In het begin van het schooljaar had ik een beetje schrik voor dat aardrijkskunde in het Frans.  
Maar die schrik  was snel verdwenen,  
want CLIL wordt op een leuke, speelse manier aangepakt.  
Eigenlijk leer je heel veel Frans bij zonder dat je het echt beseft. 
Je moet niet bang zijn om foute dingen te zeggen, maar je moet het wel proberen.   
Sommige woorden die wij leerden in CLIL leerden wij een tijdje later ook in Frans.   
Dan moet je die natuurlijk niet meer leren, want je kent ze al.  
Kort samengevat is CLIL de perfecte manier om je Frans een niveau hoger te krijgen. 
Helewise (eerste jaar) 

 

Ik vind dat CLIL een super tof vak is.  
Het is makkelijker om dingen te verstaan dan bij gewone aardrijkskunde. Ik vind het leuk dat je ook je Frans 
oefent. Bij toetsen kan je kiezen om in Frans of in Nederlands te antwoorden. In de klas is er altijd een goede 
sfeer. Ik vind dat de leerkracht een van de leukste leerkrachten is. Bij CLIL wordt alles duidelijk uitgelegd. 
En het belangrijkste is: CLIL is chill. 
Dan (tweede jaar) 

 

Ik vind CLIL een heel leuk vak.  
Ik was eerst bang dat ik niet zou verstaan wat de leraar zegt, maar hij vertaalt soms en zo 
lukt dat goed. Je mag ook in het Nederlands antwoorden, maar het is ook wel leuk als je 
het in het Frans probeert en zo leer je bij. Ik was niet zo goed in Frans maar het verbetert 
alleen maar door de lessen CLIL.  
Ik dacht ook dat het heel moeilijk zou zijn maar dat valt allemaal wel mee. 
Zoë (eerste jaar) 

 
 

Ik wou eerst geen CLIL doen omdat ik bang was dat het te moeilijk ging zijn om aardrijkskunde helemaal in het 
Frans te volgen. Maar mijn mama heeft mij overtuigd om het toch te proberen.  
Ik vind het leuke lessen omdat deze altijd met filmpjes zijn, wat het makkelijker maakt om te begrijpen.  
Het is ook tof dat je zowel in het Nederlands en het Frans kan antwoorden.  
Bij het eerste examen had ik schrik dat het niet ging lukken in het Frans,  
maar er waren ook veel mogelijkheden om in het Nederlands te antwoorden,  
dus is het wel goed gelukt.  
Nu ben ik blij dat ik toch voor CLIL heb gekozen. Volgend jaar ga ik ook zeker weer CLIL doen. 
Ik heb niet alleen aardrijkskunde bijgeleerd, maar ook al veel Frans.   
Leonie (eerste jaar) 

 


