Let’s talk
In vier bijeenkomsten werken aan de eigen Engelse spreekvaardigheid.
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor alle leerkrachten basisonderwijs die hun Engelse spreekvaardigheid willen
verbeteren.

Inhoud van de cursus
De cursus Let’s talk bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1,5 uur. In iedere bijeenkomst komen allerlei
aspecten van de spreekvaardigheid aan bod zodat de cursist makkelijker leert spreken in de klas. De
ervaren trainer biedt een keur aan leuke én leerzame activiteiten in een veilige leeromgeving. Er wordt
aandacht besteed aan uitspraak, woordenschat, grammatica en Classroom English. Let’s talk is een
hands on cursus: leren door doen.

Doelstellingen
Na afloop van de cursus:
•

Kunt u vloeiender en met meer zelfvertrouwen Engels spreken;

•

Weet u hoe u spanning kunt verminderen vóór en tijdens het spreken;

•

Heeft u geoefend met het uitspreken van ‘moeilijke’ klanken en van hele zinnen;

•

Heeft u uw woordenschat opgefrist en nieuwe woorden bijgeleerd;

•

Heeft u geoefend met allerlei veelvoorkomende grammaticale structuren;

•

Heeft u veelvoorkomende zinnen uit de dagelijkse praktijk verder ingeslepen.

Urenbelasting
Naast de 6 uur in de bijeenkomsten verwachten we van cursisten dat zij gedurende de cursus nog 4
uur aan huiswerk besteden.

Certificering
Deze cursus geeft recht op het certificaat Let’s talk. Voor het behalen van het certificaat dient u
minimaal 75% aanwezig te zijn.
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Waar en wanneer
Let’s talk kan bij u op school aan het hele 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/letstalk.

Kosten
•

De kosten voor een teamtraining bij u op school bedragen € 2000,- (cursusmateriaal inbegrepen).
Voor elke bijeenkomst worden reiskosten in rekening gebracht (€ 0,33 per km).

•

Deelname aan de avondcursus Let's talk kost € 230,- per deelnemer (cursusmateriaal inbegrepen).
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