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Vakken voor middelbare schoolgroepen 



ACTIVITIES PROGRAMME
We hebben veel beschikbare activiteiten.  Voorbeelden zijn:

Middag activiteiten: oriëntatie tour, sport, wandelen, rolschaatsen, minigolf, etc.
Avondactiviteiten: karaoke, �lms, spelletjes, bowlen, volksdansen, culturele 
gesprekken, disco, etc.
Halve dag en hele dag excursies: Canterbury, Dover Castle, London, Cambridge, etc.

VAKKEN
Onze cursussen voor middelbare 
schoolgroepen zijn ontworpen volgens 
dezelfde hoge normen als onze programma's 
voor volwassenen. Cursussen zijn gepland 
om te voldoen aan uw verwachtingen en de 
behoeften en interesses van de groep. We 
gebruiken levendige, stimulerende 
materialen die speciaal zijn ontworpen voor 
jonge studenten van 12 jaar en ouder.  
Tijdschema's bevatten klaswerk en middag-, 
avond- en weekendactiviteiten. 
Je groep zal samen les krijgen in gesloten 
klassen van 10 tot 15 studenten, en cursussen 
kunnen geboekt worden voor een minimum 
verblijf van 1 week. 
Alle groepen moeten worden vergezeld door 
één groepsleider voor elke 10-15 studenten. 
Programma's hebben 15 of 21 uur 
collegegeld per week en activiteiten.

COLLEGE
Sinds 1970, heeft Hilderstone College een 
internationale reputatie voor het 
aanbieden van topkwaliteit vakken voor 
volwassen, studenten en leraren van over 
de hele wereld opgebouwd.
We willen studenten de hoogste 
kwaliteitsniveaus bieden in alle aspecten 
van hun cursus - onderwijs, 
accommodatie bij particulieren, 
universiteitsfaciliteiten en het 
gevarieerde sociale programma. We 
willen ervoor zorgen dat studenten 
zoveel mogelijk kunnen pro�teren van 
hun tijd op het college.
Hilderstone is geaccrediteerd door de 
British Council, is lid van het Engelse VK 
en IALC en werd voor het 9de jaar 
uitgeroepen tot EL Gazette Center of 
Excellence in 2019.

Hilderstone College



GASTGEZINNEN
Onze studenten verblijven in zorgvuldig 
geselecteerde gastgezinnen. 
Dit is een geweldige kans voor onze 
jonge studenten om hun Engels buiten 
het College te oefenen en de Britse 
manier van leven te ervaren.  
De kamers worden gedeeld binnen de 
groep. Twee, soms drie, studenten per 
gastgezin in een- of tweepersoonskamers 
afhankelijk van beschikbaarheid.
Alle maaltijden worden voorzien door het 
gastgezin. Studenten krijgen 
doordeweeks lunchpakketten mee om te 
eten op het College en tijdens excursies in 
het weekend.

Gastgezin accommodatie

FACILITEITEN 
Voor de bescherming, krijgen onze 
tienerstudenten in gesloten groepen 
les, los van onze volwassen studenten.
De klaslokalen die tieners gebruiken, 
zijn elk uitgerust met een computer en 
zijn ontworpen om een gastvrije, 
comfortabele sfeer te creëren voor 
tieners. We bieden ook minimaal twee 
gemeenschappelijke ruimtes, waar 
studenten tussen de lessen kunnen 
ontspannen en lunchen.
De faciliteiten bevatten een pooltafel, 
bordspellen, tafelvoetbal, Wii, een tv en 
een kleine studentenbibliotheek. Er is 
ook een tuin, die aangenaam is om te 
gebruiken bij warm weer. 

College disco

Foto's bevatten studenten bezig met sociale activiteiten, op een excursie naar Londen, sportmiddag, bowlen en Dreamland-attractiepark in Margate.



DESTINATIE
Hilderstone College ligt in 
het centrum van Broadstairs, 
een prachtige plaats aan 
schitterende stranden, aan 
de zuidoostkust van 
Engeland. 
Het ligt op slechts 80 
minuten met de 
hogesnelheidstrein van 
Londen en op 30 minuten 
van de levendige stad 
Canterbury.  
Broadstairs heeft een druk 
stadscentrum met veel 
winkels en cafés. 

Broadstairs is geweldig. Ik heb elke 
minuut die ik hierwas genoten.
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Deze informatie was juist toen het geprint was, maar het kan 
veranderd zijn. Bekijk alstublieft onze website voor informatie 
die up-to-date is.
Foto’s op de voorkant beelden studenten af die op een 
wandeling langs de kust van Dover, bezig zijn met sociale 
evenementen en Louisa Bay.
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