HIGH SCHOOL
Interlanguage Study Abroad biedt drie verschillende High School programma's aan, namelijk
Classic, Plus en Select. De verschillen tussen deze programma's worden hieronder nader toegelicht.

CLASSIC
Bij het Classic programma ga je gedurende een schooljaar of semester naar een Amerikaanse Public
High School en verblijf je bij een zorgvuldig geselecteerd gastgezin.
●
●
●
●
●

Van 15 tot en met 18 jaar
Plaatsing door heel Amerika
Aanmeldingsdeadline 1 maart 2018 voor aanvang augustus
Staatsvoorkeur aangeven (optioneel)
Preparation Course New York (optioneel)

Toeslag bijzondere omstandigheden: Studenten met medische condities, speciale omstandigheden,
allergie en/of dieet worden geval tot geval bekeken. Indien nodig kunnen hiervoor extra kosten gelden.
Inclusief: High School, vlucht, gastgezin, airport pick-up en begeleiding in Nederland en Amerika.
Exclusief: visumkosten, verzekeringen en garanties, artsbezoek en inentingen, lesmateriaal,
schoolregistratiekosten, lesgeld voor privéscholen, schooluniform (indien nodig) en zakgeld.
Aanmelding:
Schooljaar of semester
Voorjaarssemester
Staatsvoorkeur

Aanmeldingsdeadline:
1 maart
15 september
15 december

Aanvang:
augustus
januari
augustus

PLUS
Het Plus-programma biedt je meer flexibiliteit en opties. Je gaat gedurende een schooljaar of semester
naar een Amerikaanse Public of Private High School en verblijf je bij een zorgvuldig geselecteerd
gastgezin.
Van 14 tot en met 18 jaar
Kies voor Public of Private school
Gegarandeerde plaatsing
Late aanmeldingsdeadlines
Preparation Course New York (optioneel)
Mogelijkheid voor behalen van US High School Diploma in Grade 12
(tijdig aangeven)
● Flexibele toelatingseisen (medisch, taalniveau, deadlines, etc.)
●
●
●
●
●
●
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Inclusief: High School, gastgezin, airport pick-up en begeleiding in Nederland en Amerika.
Exclusief: vlucht, visumkosten, verzekeringen en garanties, artsbezoek en inentingen,
schooluniform (indien van toepassing) lesmateriaal en zakgeld.
Nieuw: High School voorkeur voor het jaarprogramma 2018/2019
Bij het Plus-programma kies je je nummer 1 uit een lijst van sporten, kunsten, talen of andere vakken.
Alles wordt in het werk gesteld om je nummer 1 voorkeur te realiseren. Het is echter geen garantie
dat dit altijd lukt. Mochten je voorkeuren en wensen erg belangrijk voor je zijn, dan kan je ook kiezen
voor het Select-programma, waarbij je zelf je High School kunt kiezen.

SELECT
Het Select-programma biedt je maximale flexibiliteit en opties. Je gaat gedurende een schooljaar of
semester naar een Amerikaanse Public of Private High School en verblijf je bij een zorgvuldig
geselecteerd gastgezin. Ook kan je kiezen voor een Private Boarding School.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Van 14 tot en met 19 jaar
Kies zelf een High School
Keuze uit Public, Private Day en Private Boarding Schools
Ook voor 6 VWO studenten (enkele opties beschikbaar)
Gegarandeerde plaatsing
Late aanmeldingsdeadlines
Preparation course New York (optioneel)
Mogelijkheid voor het behalen van US High School Diploma in Grade 12
Flexibele toelatingseisen (medisch, taalniveau, deadlines, etc.)

Inclusief: High School, gastgezin, airport pick-up en begeleiding in Nederland en Amerika.
Exclusief: vlucht, visum, verzekeringen en garanties, artsbezoek en inentingen,
schooluniform (indien van toepassing), lesmateriaal en zakgeld.

Voor meer informatie over de programma's, neem contact op met: study@interlanguage.nl, 010 - 47 77 455
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OVERZICHT HIGH SCHOOL PROGRAMMA'S

Public of Private school
Visum
Leeftijd bij aanvang
Schoolkeuze (locatie, vakken, sport)
Staatsvoorkeur
Flexibele toelatingseisen*
Gegarandeerde plaatsing
US High School Diploma
Accommodatie
Gastgezin
Semester of studiejaar
Langer dan 1jr mogelijk

Classic

Plus

Select

Public
J-1
15-18
−
optioneel
−
−
−
gastgezin
vrijwillig
ja
−

Public / Private
F-1
14-18
voorkeur
−
ja
ja
ja**
gastgezin
betaald
ja
−

Public / Private
F-1
12-19
ja
ja
ja
ja
ja
gastgezin/boarding
betaald
ja
ja

* medisch, taalniveau, deadlines, etc.

** tijdig aangeven

PRIJZEN 2018 - 2019

Schooljaar
Semester

Classic

Plus

Select

€ 9.850
€ 8.950

€ 15.400
€ 11.800

vanaf € 17.800
vanaf € 13.300

Plus

Select

TOESLAGEN 2018 - 2019
Classic
Staatsvoorkeur
Preparation Course New York
Interview + taaltest
Verzekering schooljaar (verplicht)
Verzekering semester (verplicht)
Eindexamen/annuleringsgarantie
Annuleringsgarantie

€ 950
€ 695
€ 50
€ 760
€ 490
€ 295
4,5% van de prijs

* Alle prijzen zijn onder voorbehoud
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€
€
€
€
€

−
795
50
985
535
295
−

inbegrepen
€ 795
€ 50
€ 985
€ 535
−
−

ALGEMEEN HIGH SCHOOL, COLLEGE & UNIVERSITY
Aanmeldingsprocedure
Meld je zo vroeg mogelijk aan. Er gelden strikte deadlines en een tijdige aanmelding vergroot je kansen. Aanmelden
kan door het invullen en insturen van het kennismakingsformulier achterin de brochure of op de website. Na
ontvangst van het kennismakingsformulier bellen we je snel om een afspraak te maken.
Aansluitend op het gesprek voor High School kan het interview en de ELTIS test worden afgenomen.
Medische- en reisverzekering
Semester: € 490
Jaar: € 760
INTERLANGUAGE biedt een uitgebreide reis-, medische- en ongevallenverzekering aan voor zowel College, University
als High School. Deze verzekering heeft vele voordelen. Voor High School is deze verzekering verplicht. Voor evt.
rijlessen (via je high school of extern) of autorijden dien je zelf een extra verzekering af te sluiten.
Annuleringsgarantie
4,5% van de programmaprijs
(optioneel, alleen mogelijk voor High School Classic USA en College Engeland)
Biedt dekking wanneer je vanwege ernstige ziekte, ongeval of overlijden van jezelf, ouders, broer of zus niet kunt
gaan. Hiermee kan deelname voor vertrek worden geannuleerd tegen overlegging van een medische verklaring. In
geval van annuleren ben je bij High School en College Engeland de premie van de garantie, het interview (High
School) en een eigen risico van € 500 verschuldigd.
Eindexamen-annuleringsgarantie
€ 295
Als je zou zakken voor het eindexamen en daardoor niet kunt gaan, kan deelname aan het programma worden
geannuleerd wanneer je de eindexamen-annuleringsgarantie hebt afgesloten. Restitutie vindt plaats na ontvangst
van je cijferlijst. Voor High School en College Engeland worden de kosten van interview, garanties en een eigen
bijdrage van € 500 voor reeds verrichte werkzaamheden niet gerestitueerd. Voor College en University USA, Canada,
Australië en Singapore ben je bij annulering de kosten van de premie plus de reeds voldane application fees van
College / University en accommodatie verschuldigd.
Visum
We helpen je graag bij de aanvraag van jouw visum. De kosten voor de aanvraag van het visum alsmede de SEVISkosten USA (ca. € 300) zijn niet bij de prijs inbegrepen. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor het op tijd hebben
van een geldig visum.
Oriëntatiebijeenkomst
Enkele maanden voor vertrek organiseren wij een bijeenkomst waar je mededeelnemers ontmoet. Tevens
behandelen we alle belangrijke programmapunten en is er tijd voor jullie vragen.
Zakgeld
Persoonlijke uitgave, zoals zakgeld, excursies, lunch op school, maaltijden buitenshuis, etc. zijn niet inbegrepen in de
programmakosten. Reken bij High School op minimaal € 250 per maand en op minimaal € 350 per maand bij College /
University.
Kostenbesparing
Tijdens je buitenland jaar besparen je ouders kosten voor eten, drinken, gas, water, licht, lesgeld, ouderbijdrage,
schoolboeken, lesmaterialen, (sport)clubs en vakanties. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar is dit volgens het NIBUD
al gauw meer dan € 3.000. Als je 18 jaar of ouder bent kunnen je ouders in veel gevallen kosten van de belasting
aftrekken als buitengewone lasten. Informeer voor de exacte regels bij de sociale verzekeringsbank en
belastingdienst.
Met Jaar wordt steeds een studiejaar bedoeld; data, duur en vakanties verschillen per school en per land. Alle specificaties, data
en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, koerswijzigingen, zetfouten en beschikbaarheid.
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