Classroom English
Werken aan de eigen Engelse taalvaardigheid en de vakdidactiek van
vroeg vreemdetalenonderwijs Engels.
Doelgroep
De cursus Classroom English is bedoeld voor alle leerkrachten basisonderwijs die meer willen leren
over vroeg vreemdetalenonderwijs Engels.

Inhoud van de cursus
Deelnemers leren over de vakdidactiek van vvto Engels en werken aan hun eigen Engelse
taalvaardigheid. De cursus wordt in 4 bijeenkomsten van 3 uur aangeboden, of op verzoek van de
school in frequentere, kortere sessies.
In iedere bijeenkomst staan verschillende thema’s centraal die belangrijk zijn bij het aanbieden van
vroeg Engels, zoals plezier hebben in de taal en durven spreken, coöperatieve werkvormen, het
aanbieden van woorden en het inslijpen van structuren, en het oefenen van de verschillende
vaardigheden. Ook worden thema’s als het kiezen van lesmateriaal en differentiatie besproken.
De cursus wordt in het Engels gegeven, zodat op natuurlijke wijze aan de eigen vaardigheid wordt
gewerkt. Tevens vormt het aanleren van Classroom English-zinnen in iedere bijeenkomst een
belangrijk onderdeel. Door verschillende hands on activiteiten wordt de eigen woordenschat
uitgebreid en worden verschillende grammatica-onderdelen uitgelegd en ingeoefend.

Doelstellingen
Na afloop van de cursus heeft u:
•

Kennis van eerste en tweedetaalverwerving;

•

Kennis van hoe je een kind spelenderwijs een vreemde taal aanleert;

•

Begrip van de leerprocessen die kinderen ondergaan bij het leren van een vreemde taal;

•

Voldoende Engelstalig vocabulaire tot uw beschikking om in het Engels les te geven, ongeacht de
lesmethode die de school gebruikt;

•

Voldoende Engelstalig vocabulaire tot uw beschikking om u tenminste 30 minuten in het Engels
uit te drukken, zonder terug te vallen op de moedertaal;

•

Voldoende kennis om Engelse lessen te plannen en daarbij gebruik te maken van de geschikte
didactische strategieën;

•

Voldoende kennis om digitale materialen in te delen naar niveau en te gebruiken in de Engelse les.
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Urenbelasting
Naast de 12 uur in de bijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat zij gedurende de cursus
nog 13 uur aan huiswerk besteden.

Certificering
Deze cursus geeft recht op het certificaat Classroom English. Voor het behalen van het certificaat dient
u minimaal 75% aanwezig te zijn.

Waar en wanneer
Classroom English kan bij u op school aan het team worden gegeven. Daarnaast organiseren we elk
schooljaar op verschillende locaties avondcursussen. Kijk voor actuele informatie over de locaties en
de cursusdata en voor inschrijving op www.earlybirdie.nl/classroomenglish.

Kosten
•

De kosten voor een teamtraining bij u op school bedragen € 3680,-. Daarnaast dient voor elke
deelnemer het cursusboek Classroom English te worden aangeschaft (kosten: € 13,25 incl. btw).
Voor elke bijeenkomst worden reiskosten in rekening gebracht (€ 0,33 per km).

•

Deelname aan de avondcursus Classroom English kost € 370,- per deelnemer (cursusboek
inbegrepen).
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