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CREAFRENCH,
FAIRE AIMER LE FRANÇAIS

Creafrench staat voor een meer efficiënte en inspirerende manier
om Frans te leren.

Het is al een paar jaar duidelijk dat het taalniveau van leerlingen en
studenten in Vlaanderen achteruit gaat, maar dat vooral ook de
interesse in de taal, en dus de zin om Frans te leren, een sterke
terugval kent.  Leerkrachten staan momenteel voor een enorme
uitdaging.  

Om hen hierbij te helpen en leerlingen te motiveren, scant en
analyseert Creafrench voortdurend de actualiteit om elke maand
opnieuw een kwalitatief aanbod aan lesmateriaal te ontwikkelen.
Gedaan met het lezen van verouderde teksten of het bekijken van
video's van meer dan 5 jaar oud!  Wat dan wel? Relevante thema's
ontdekken, nadenken over stimulerende onderwerpen en
tegelijkertijd de link leggen met de Franse geschiedenis en cultuur.
De taal leren en nieuwe ideeën opdoen, daar draait het om bij de
Académie prof.

Creafrench is er ook om leerlingen en studenten, die extra hulp en
training nodig hebben, te begeleiden en te motiveren.  Vaak hebben
jongeren vooral een intensiever contact met de taal nodig en zoeken
ze tips om hun kennis te versterken en zonder angst te
communiceren.  Via de Académie Etudiant en privélessen wil
Creafrench van Frans leren een succeservaring maken die
bovendien een troef voor de toekomst wordt. 

Een sterke talenkennis is immers van essentieel belang om zich te
ontwikkelen en te evolueren in deze diverse wereld.

Door het creëren van een online aanbod wil Creafrench bovendien
zoveel mogelijk de impact op onze planeet beperken.  



Aurélie werd geboren in een tweetalig gezin en heeft altijd

Nederlands en Frans gesproken. Uit passie voor het Frans, koos ze

om in Leuven Romaanse taal- en letterkunde te studeren en werd ze

daarna, net als haar mama, leerkracht Frans.

Na 18 jaar in het klassieke onderwijs, bracht een

gezondheidsprobleem - het gedeeltelijke verlies van haar gehoor

links - haar tot het verkennen van nieuwe professionele

mogelijkheden.

Haar ideeën en ervaringen besloot ze ten dienste te stellen van

zoveel mogelijk mensen.  Door Creafrench te lanceren, kreeg Aurélie

de ruimte om in alle vrijheid te ondernemen en leerkrachten en

leerlingen met veel enthousiasme te motiveren en te begeleiden.

Aurélie houdt van cultuur in de meest ruime zin, ze heeft een passie

voor boeken en een grote interesse in design, ze is fan van Jean-

Jacques Goldman (over wiens teksten ze ook haar thesis schreef!)

en heeft verder maar één missie: 

de Franse taal, die haar zoveel heeft gebracht, doorgeven aan

anderen!

"Creafrench, c'est l'envie de partager
la magie de la langue française 
avec un maximum de personnes."

Aurélie Schalenbourg
Bilingue en mission



Académie Etudiant
SOS VERBES 

B1 - C1

ABonnement 
lezen & luisteren 

voor leerlingen

Jongeren

Leerkrachten

Privélessen

Académie Prof 
B1 - C1

Masterclasses

grammatica versterken
woordenschat uitbreiden

Contact met de taal vergroten

vertrouwen geven

aanbod &waarden

Motiveren
inspireren

faciliteren

Actualiteit & cultuur ontdekken

Taalstrategie



FREnch-proof

Creashop
Creatie

&
postkaarten

For business

En verder...

Copywriting
Vertaling
& lessen

French it up

www.french-proof.com



CONTACT

Aurélie Schalenbourg

aurelie@crea-com.be

www.creafrench.com

Tel: 016/50.39.50 -  0497/86.44.42

Creafrench by Crea-Com BV
0729.718.627

@creafrenchproof

@creafrenchproof
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