Cursus Let’s talk
Gestructureerd en speels werken aan de eigen Engelse spreekvaardigheid
Doelgroep
Werk je op een basisschool en wil je je Engelse spreekvaardigheid verbeteren? Wil je met meer
vertrouwen voor de klas staan of Engelstalige ouders te woord staan? Dan is deze cursus voor jou!

Inhoud van de cursus
Let’s talk is een hands on cursus: leren door doen. Jij bent dus veel aan het woord! De trainer geeft
korte instructies en leert je technieken om meer ontspannen te spreken. Daarna ben jij weer aan de
beurt! Veiligheid is daarbij a key word.
In iedere bijeenkomst komen allerlei aspecten van de spreekvaardigheid aan bod zodat je makkelijker
leert spreken in de klas. Je werkt aan je uitspraak, woordenschat, grammatica en Classroom English.
De bijeenkomst begint met een lekkere warming up en sluit af met een spetterende cooling down.
De ervaren trainer spreekt Engels en Nederlands, zodat iedereen vanuit zijn of haar eigen comfort
zone stapjes kan zetten.

Doelstellingen
Na afloop van de cursus:
•

kun je vloeiender en met meer zelfvertrouwen Engels spreken;

•

weet je hoe je spanning kunt verminderen vóór en tijdens het spreken;

•

heb je geoefend met het uitspreken van ‘moeilijke’ klanken en met het ritme van hele zinnen;

•

heb je je woordenschat opgefrist en nieuwe woorden bijgeleerd;

•

heb je geoefend met allerlei veelvoorkomende grammaticale structuren;

•

heb je veelvoorkomende zinnen uit de dagelijkse praktijk verder ingeslepen;

•

kun je allerlei leuke én leerzame spreekactiviteiten op een veilige manier aanbieden aan de
kinderen in jouw klas;

•

kun je ouders/verzorgers in het Engels te woord staan.

Urenbelasting
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1,5 uur. Naast deze 6 uur verwachten we dat je gedurende
de cursus nog 4 uur aan huiswerk besteedt. Dit bestaat vooral uit het oefenen met spreken.
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Certificering
Als je minimaal 3 van de 4 bijeenkomsten aanwezig bent, heb je recht op het certificaat ‘Let’s talk’.

Waar en wanneer
De cursus Let’s talk kan bij jou op school aan het team of in een kleiner verband worden gegeven. We
houden een maximum aan van 20 deelnemers, om zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven aan
iedere cursist tijdens het oefenen van de spreekvaardigheid.
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 op school bedragen € 2000,-. Daarnaast dient elke deelnemer
het cursusboek Let’s talk aan te schaffen (€ 10,95 incl. btw). 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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