
 Canada 
 Twee miljoen meren en nog 
 meer geweldige mensen! 

 Ga je op uitwisseling naar Canada, dan ontdek je het tweede 
 grootste land ter wereld (na Rusland), met maar liefst zes 
 verschillende tijdzones. 90% van de inwoners leeft in het 
 zuidelijkste deel van het land, in een strook van 200 km langs de 
 grens met de VS. De rest van het land wordt gedomineerd door 
 uitgestrekte wouden en natuur. Canada reikt tot ver in de 
 Noordpool. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Het Canadese familieleven is gecentreerd rond het kerngezin, al zie 
 je steeds vaker multigenerationele woningen omwille van de 
 veroudering van de bevolking. De meeste studenten worden in 
 (semi-)landelijke gebieden zonder publiek transport geplaatst. 
 Niet-traditionele gezinnen zijn er courant. Zo kan je bijvoorbeeld in 
 een éénoudergezin of bij een holebi-koppel terechtkomen. 

 Hoofdstad  : Ottawa 
 Talen  : Frans & Engels 
 Munt  : Canadese 
 dollar 

 Bevolking  : 
 38 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 9 985 000 km² 
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 School 
 Het schooljaar duurt van september tot juni. De lessen duren tot 15u à 
 16u. Canadese scholen bieden heel wat naschoolse activiteiten aan. 
 De school is de beste plek om jongeren tegen te komen en vrienden te 
 maken. Stap zeker op je klasgenootjes af en toon je interesse. Ze zijn 
 heel open en voeren graag een kleine conversatie. 

 Taal 
 Engels en Frans zijn de officiële talen van Canada. Daarnaast worden 
 er een elftal inheemse talen gesproken, waarvan het Cree, het 
 Inuktitut en Ojibwe de belangrijkste zijn. Om naar Canada te gaan, 
 moet je een sterke basiskennis hebben van Frans en Engels. 
 Je maakt op voorhand de keuze tussen Franstalig of Engelstalig 
 Canada. 

 Eten 
 Op de Canadese keuken is niet echt een stempel te drukken door de 

 invloeden van zoveel culturen. Wel staat Canada wereldwijd bekend 

 om zijn maple syrup (siroop van de esdoorn). Andere typisch Canadese 

 gerechten zijn: poutine (een gerecht met frietjes en kaas overgoten 

 met jus) en butter tart (een taartje met boter, suiker, siroop en eieren 

 met verschillende vullingen). Wild, vlees, vis en schaaldieren worden 

 veel gegeten. Canadezen zijn grote eters. Het avondeten wordt vaak in 

 groepen gegeten en wordt echt als een sociale aangelegenheid gezien. 

 Vereiste leeftijd 
 Frans 15 – 17j 5m | 
 Engels 15 - 18j 11m 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatype 
 Middelbare school 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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