
Waarom (vroegtijdig) tweetalig 
onderwijs? 

 
• Dit programma is bestemd voor alle 

kinderen. 
 

• Voordelen voor de kinderen : 

- taal (kwalitatieve functionele 
competenties in de twee talen) 

- cognitief (mentale flexibiliteit en 
creativiteit) 

- cultureel 
 

• Hoe vroeger het contact met de taal is, 
hoe beter de resultaten zijn. 

 

 
Waarom kiezen voor het  
Frans als tweede taal? 

 
 

• Ligging van Visé als grensgebied. 
 

• Taal van de buurlanden. 
 

• Gediplomeerde Nederlandstalige en 
Franstalige leerkrachten. 

 

• Het belang van het Frans op         
professioneel vlak. 

 

• Het openstaan voor andere culturen. 
 

 

Sterke punten van ons 
pedagogisch team. 

 
• 16 jaar ervaring. 
 

• Regelmatige bijscholingen om up to 
date te blijven en zichzelf in vraag te 
blijven stellen. 

 

• Nauwe samenwerking tussen de 
Nederlandstalige en Franstalige 
leerkrachten zodat er voor de kinderen 
een link is tussen de 2 talen. 

 

• Mogelijkheid om de studies verder te 
zetten in het secundair onderwijs. 

 

• Europees taalbrevet (ERK) op het 
einde van het 6e leerjaar. 



Uurrooster 
Start nieuw schooljaar op vrijdag 1 september 

 

Maandag 8.30-12.05 13.30-15.20 
Dinsdag 8.30-12.05 13.30-15.20 
Woensdag 8.30-12.05 
Donderdag 8.30-12.05 13.30-15.20 
Vrijdag 8.30-12.05 13.30-15.20 

 

Opvang 
 

Elke dag van 7.00-18.00. 
‘s Woensdags tot 16.00. 
 

Inschrijvingen 
 

Vanaf 25 augustus van 9.00 tot 16.00. 
Om onze school te bezoeken, kunt u een 
afspraak maken:  

04/379.18.64 
prihielle@arvise.be 

• De school is gevoelig voor milieu  en 
mobiliteit (Pédibus). 

 

• We hebben aandacht voor de 
ontwikkeling van elk kind en het ritme 
waarop hij of zij evolueert. 

 

• Turnzaal in de school aanwezig. 
 

• Zwemlessen vanaf het 1e leerjaar 
gedurende het hele jaar. 

 

• Muziek– en theaterlessen gegeven 
door de academie op school (na de 
schooluren). 

 

• Welzijn in elke zone van de 
speelplaats. 

 

• Gecontroleerde luchtkwaliteit in elke 
klas door CO2 detectoren. 

 

• Begeleide naschoolse studie gegeven 
door de leerkrachten van de school. 

 

 

Welzijn in elke zone van de speelplaats 

Athénée Royal de Visé 
Rue de la Prihielle 

4600 Visé 
04/379.18.64 

prihielle@arvise.be 
www.arvisefondamental.comm 

Warme maaltijd 


