“The Sunny Hill Language School”
op het mooie platteland in Somerset
Voor een engelse schoolreis als geen ander!
Als leerkracht Engels bent u het ongetwijfeld met ons eens: de beste manier voor uw leerlingen om
echt snel vooruitgang te maken bij het leren van een taal, is hen de kans te bieden om in een
authentieke omgeving hun gesproken Engels te oefenen. Breng uw klas naar de Sunny Hill
Taalschool voor precies zo’n gelegenheid! Wij bieden jongeren een echt “taalbad” met een
programma waarin zowel de Engelse taal alsook de cultuur centraal staat.
De Sunny Hill Taalschool heeft een unieke formule die taal en cultuur voor alle leerlingen
toegankelijk maakt. Ons doel is dan ook dat jongeren hun talenkennis kunnen ontwikkelen in een
britse context. Hier kunnen leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen in de gesproken taal en we hopen
iedereen ook warm te maken voor alles wat Engels is, zodat ze een levenslange liefde voor de taal en
het land ontwikkelen.

Wie zijn wij?
De Sunny Hill Taalschool maakt deel uit van Bruton School for Girls (BSG), een privé school met een
bescheiden internaat in Somerset in het zuidwesten van Engeland. Op onze taalschool zijn zowel
meisjes als jongens uit Europa welkom voor een intensief vijfdaagsverblijf tijdens het schooljaar, om
zo de gelegenheid te hebben om contacten te leggen met de meisjes van BSG. Samen met u, hun
leerkracht, nemen uw leerlingen een Engels taalbad. Alle activiteiten vinden plaats in een prachtige
en veilige omgeving en worden georganiseerd door gebrevetteerd onderwijzend personeel , onder
begeleiding van de vakleerkrachten van de moederschool zelf. Wij bieden u tijdens uw verblijf het
exclusieve gebruik van onze taalschool aan en aangezien uw leerlingen door u vergezeld worden en
de lessen door ons verzorgd worden, kunnen de ouders er vanop aan dat hun kinderen een ervaring
zullen beleven die echt de moeite waard is!
Waar vindt u ons?
De Sunny Hill Taalschool bevindt zich in “Old Vicarage”, een
alleenstaand internaatsgebouw net buiten de BSG-campus. Het ligt in
een idyllische omgeving, met uitzicht op de legendarische heuvel van
Glastonbury Tor. Bruton ligt op het platteland in Somerset en is een
kleine gemeente die onder kunstliefhebbers bekend is en waar
meerdere scholen gevestigd zijn. We zijn heel makkelijk bereikbaar:
Bruton ligt op een uurtje van de luchthaven (Bristol Airport) en op 10 minuten van de A303, de
hoofdbaan die Londen met het zuidwesten van Engeland verbindt.
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Hoe bereikt u ons?
Voor de overtocht of vlucht bent u zelf verantwoordelijk. Het makkelijkste is met
een directe vlucht naar de luchthaven van Bristol te vliegen. Van daar halen wij u af
en brengen u naar Bruton. Wij verzorgen alle verdere plaatselijke transport
gedurende uw verblijf (we huren hiervoor een onafhankelijke busmaatschappij) en
de kosten zijn reeds in de prijs verrekend. Indien gewenst kunt u echter ook per bus
hierheen komen en kan deze bus ook voor uitjes gebruikt worden. Voor de
overnachtingskosten van de buschauffeur in een plaatselijke B&B staat u dan wel zelf in.
Wat bieden wij u aan?
Een zesdaagse reis (vijf overnachtingen) waarbij wij leerlingen
en hun leerkrachten in exclusieve accommodatie
onderbrengen – logement, alle maaltijden en alle onkosten
voor activiteiten zijn inbegrepen, waarbij alles aan uw
interesses, leeftijdsgroep en taalniveau aangepast is. In Old
Vicarage kunnen wij in kleine slaapzalen tot 40 leerlingen
huisvesten. Leerlingen delen in kleine groepen een aantal
badkamers. Per groep van tien leerlingen komt één
leerkracht gratis mee. Voor het begeleidende personeel dat met uw leerlingen meekomt staan privékamers met eigen badkamer en WC ter beschikking. Deze leerkrachtenkamers liggen vlakbij de
studentenkamers zodat het voor u makkelijk is om tijdens de nacht in geval van nood meteen
beschikbaar te zijn. Alle maaltijden worden in de eetzaal van de moederschool (BSG) opgediend. We
serveren heerlijke, gevarieerde, traditionele gerechten van hoogwaardige kwaliteit en houden
zonder probleem met speciale voedingen rekening. Old Vicarage biedt ook een ruime waaier aan
ontspanningsmogelijken waaronder een docentenkamer met gratis wifi. Daarenboven kunnen
gasten onder toezicht van uw leerkrachten ook gebruik maken van de voorzieningen op de
schoolcampus zoals o.a. picknicktafels, een reuze schaakbord, tennisvelden enz. Naast taallessen,
gezamenlijke bezigheden en uitstapjes bieden wij ook een volledig programma met
avondactiviteiten aan, waaraan ook onze internaatleerlingen kunnen deelnemen. Uw leerlingen
zullen geen tijd hebben om zich te vervelen en Engels is altijd en overal de instructietaal! Wij
plannen en verzorgen alle lessen, activiteiten en uitjes maar u blijft wel verantwoordelijk voor uw
leerlingen gedurende het hele verblijf. De rol van uw begeleidende leerkrachten beperkt zich verder
alleen tot toezicht gedurende de pauzes, tijdens de maaltijden, ’s nachts en vóór de lessen beginnen
(ttz. terwijl leerlingen zich klaarmaken en aankleden, tijdens de wasroutine, indien EHBO nodig is, bij
het uitreiken van medicatie e.d.). Wij hebben ook altijd een aantal EHBO-ers op de campus in geval
van nood.
Hoeveel kost zo’n taalreis?
Voor een dergelijk verblijf met vijf overnachtingen is de kost £415 per leerling (alles inbegrepen,
behalve het transport vanuit uw land - Nederland, België enz. - naar de luchthaven van Bristol of
naar Bruton zelf). Aan een wisselkoers van 89p per Euro komt dat op €466 (voor een exacte prijs in
Euro, gelieve de wisselkoers van de dag te gebruiken). Voor sommige luxueuzere dagpakketten en
daguitstappen is er een toeslag van £15 of £20 pp. Indien gewenst kunnen leerlingen ook wat
zakgeld meebrengen om souvenirs te kopen.
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Wat zullen de leerlingen concreet doen?
Dat zal afhangen van de leeftijdsgroep, alsook van het taalniveau
van uw leerlingen, maar in principe bieden wij een ruime waaier
aan mogelijkheden. Kijk even naar ons Voorbeeldprogramma en
de lijst van mogelijke activiteiten, alsook naar de
Daguitstappentijdslijn – daar zult u meer gedetailleerde
informatie vinden over de pakketten die u voor het verblijf van
uw leerlingen kunt kiezen.
Uit ons “pick ’n mix” aanbod maakt u vooraf een keuze uit drie dagpakketten met activiteiten die
allemaal rond een specifiek thema zijn opgesteld. ’s Morgens worden in de klas taallessen
aangeboden waarbij de leerlingen de nodige woordenschat leren, die met het gekozen thema
verbonden is. Er worden daarna kinesthetische en praktische leeractiviteiten aangeboden zoals
knutselen, sport of koken – telkens met Engels als instructietaal! Na het middageten gaan we dan op
stap of we doen verder nog taalgerichte spelletjes en bezigheden. We bezoeken
bezienswaardigheden, een kleine stad, een museum, een historische of culturele trekpleister. De
leerlingen bekijken ’s avonds gezamenlijk een gepaste film, spelen een gezelschaps- of groepsspel of
nemen deel aan een andere geschikte ontspanningsactiviteit. Ook onze internaatleerlingen kunnen
hieraan mee doen. Elk onderdeel van de dag is zo uitgedacht dat er voor uw leerlingen altijd
gelegenheden zijn om met Engelstaligen in een authentieke situatie te converseren en zodoende
hun gesproken Engels te oefenen.
Verder is er ook één daguitstap naar een iets verder gelegene stad, waarbij
we een cultureel bezoek combineren met taalopdrachten ter plaatse. Ook
hier heeft u weer veel opties, afhankelijk van de door u gekozen
geschiedkundige periode. Het aanbod omvat zowel ‘Engeland tijdens de
pre-historie’ als ook ‘Groot-Britannië in de 21ste eeuw’.
Het thema dat u kiest bepaalt grotendeels de activiteiten voor de
daguitstap maar deze worden wel aangepast zodanig dat ze ideaal
zijn voor uw leeftijdsgroep. Sommige uitstappen zijn misschien ook
beter geschikt voor een jonger of ouder publiek and wij laten ons dan
ook graag hierbij gedeeltelijk door u leiden qua verwachtingspatroon.
Onze streek is rijk aan interessante plaatsen, steden en dorpjes, wat
het mogelijk maakt aan elke schoolgroep een op maat gemaakt
programma aan te bieden. Uw leerlingen zullen typische taalvaardigheidsopdrachten krijgen zoals in
een echte winkel een souvenir kopen; of een taartje en een drankje bestellen in een tearoom (een
“Cream Tea” is hiervoor de versnapering bij uitstek!). Alles is precies zo bedacht dat de leerlingen
vlotter worden in hun taalgebruik en terzelfdertijd echt kennis maken met Britten en dagdagelijks
Engels.
De laatste avond is er een prijsuitreiking voorzien, waarbij we jongeren met
typisch Engelse producten belonen voor de vooruitgang die ze tijdens hun
verblijf op de Sunny Hill Taalschool hebben gemaakt. Zo zijn er prijzen voor de
Beste Uitspraak, de Leergierigste Leerling, de leerling die het meeste
vooruitgang gemaakt heeft of de leerling die met het meeste enthousiasme
aan alles heeft deelgenomen! Wij streven ernaar dat ieder individu zoveel
mogelijk vooruitgang kan maken. We hopen dat we u voor ons project hebben
kunnen warm maken en dat we u weldra in de eenmalige Sunny Hill Taalschool
mogen verwelkomen.
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