Swap-Swap
Frans leren op een leuke manier
Ga op uitwisseling, en spreek Frans terwijl je je amuseert

www.swap-swap.be
Swap-Swap is een dienst voor taaluitwisselingen
tussen jongeren uit Franstalige en Nederlandstalige gezinnen. Onze missie? Kinderen en
jongeren enthousiast maken over talen leren en
hen een bredere kijk op de wereld geven.
Waarom Swappen?
✓ Je leert een taal nog altijd het best door er enkele dagen in ondergedompeld te worden. Via Swap-Swap leer je iemand kennen die
Frans spreekt en waarmee je hobby’s en interesses deelt. Door met
elkaar om te gaan, leer je elkaars taal.
✓ Een uitwisseling gaat om meer dan talen leren: je
maakt nieuwe vrienden en onderneemt samen
uitstapjes.
✓ Frans leren helpt je vooruit op school en vergroot later je kansen
op de arbeidsmarkt.

“

We trokken een week samen op en hadden veel plezier met
onze versprekingen en taalfouten. Ik leerde vooral om te
durven spreken. Ik maakte veel fouten, maar ik kon mij
begrijpbaar uitdrukken. Mijn leukste herinnering? Gewoon
dat we vriendinnen werden en dat we elkaar begrepen, ook al spraken
we een andere taal. - Veroniek, 14 jaar

Met de

steun van

Swap-Swap
Online platform voor
Taaluitwisselingen
Waarom online?
Op uitwisseling gaan is al jaren een beproefd middel om een taal te
leren. Vroeger gebeurde dat via La Ligue des familles (de Franstalige
Gezinsbond), die gezinnen met elkaar in contact bracht en
informeerde over het regelen van een geslaagde uitwisseling. SwapSwap zet deze dienst online voort. Het geeft ouders de mogelijkheid
om de uitwisseling van begin tot eind mee te begeleiden, en geeft
kinderen en jongeren meer opties bij het kiezen van een gastgezin.
De Gezinsbond en la Ligue des familles zijn blij dat een nieuwe generatie op uitwisseling
gaat en dat dit op een transparante manier online geregeld kan worden: “Swap-Swap is
ontwikkeld met ouders, tieners en hun leerkrachten. Dat maakt het een laagdrempelig en
veilig platform, waarop jongeren samen met hun ouders contact leggen met andere
Swaps. Daarnaast biedt Swap-Swap heel wat tips om het maximale uit de uitwisseling te
halen. Niets houdt je meer tegen om op uitwisseling te gaan!”
Hoe werkt het?

1 Je maakt op de website samen met je ouders een account aan en betaalt voor je
inschrijving.

2 Je gaat dan op zoek naar een Swapgezin dat bij je past.
3 Via de chatbox leg je contact met het gezin van jouw keuze.
4 Jullie maken een eerste afspraak en als het klikt, spreken jullie
een uitwisseling af.

5 Op de website lees je handige tips over het voorbereiden van een
geslaagde uitwisseling.

Meer weten? Zin om zelf te
Swappen? Surf naar

www.swap-swap.be

