Cursus Time to CLIL!
Werken aan de didactiek en pedagogiek van het geven van een zaakvak in een
vreemde taal
Doelgroep
Werk je op de basisschool en wil je meer leren over het geven van een zaakvak in een vreemde taal?
Dan is deze cursus iets voor jou! De nadruk ligt op het Engels als vreemde taal, maar andere talen
komen ook aan bod. Veel didactische principes kun je bovendien in al je lessen toepassen.

Inhoud van de cursus
Je leert over de didactiek en de pedagogiek van het geven van een zaakvak in een andere taal. De
cursus is zorgvuldig opgebouwd: je krijgt wat theorie, die je verwerkt. Vervolgens oefen je in de
bijeenkomst en in de praktijk met losse activiteiten en voorbeeldlessen. Tenslotte ga je aan de slag
met je eigen CLIL-les. Ben je al wat verder? Dan kun je je CLIL-vaardigheden verder ontwikkelen en
werken aan een CLIL-project.
In iedere bijeenkomst staan verschillende thema’s centraal die belangrijk zijn bij het aanbieden van
CLIL, zoals het behalen van doelen, de rol van taal en van coöperatieve werkvormen, het kiezen van
geschikte thema’s, het gebruik van verschillende media en het ontwikkelen van denkvaardigheden.
Theorie en praktijk gaan daarbij hand in hand.
De cursus wordt in het Engels en Nederlands gegeven, zodat op natuurlijke wijze de werkelijkheid van
een CLIL-les wordt nagebootst. Veel hands on activiteiten in een bijeenkomst zijn bovendien zo door
jou toe te passen in je eigen les.

Doelstellingen
Na afloop van de cursus:
•

weet je wat de rol van taal is en welke inhoud belangrijk is bij je algemene lessen en je CLIL-lessen;

•

weet je wat de belangrijkste kenmerken van CLIL zijn en hoe die kenmerken samenhangen;

•

weet je wat de doelen zijn van CLIL in het algemeen en van individuele CLIL-activiteiten;

•

weet je hoe je CLIL binnen het curriculum kunt implementeren en veranderen;

•

begrijp je welke processen kinderen ondergaan bij het leren van een zaakvak in een vreemde taal;

•

weet je hoe je feedback en toetsen kunt geven;

•

heb je kennis en vaardigheden om CLIL-activiteiten en -lessen te ontwikkelen en uit te voeren;

•

kun je reflecteren op je eigen ontwikkeling.
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Urenbelasting
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Naast deze 12 uur verwachten we dat je allerlei
activiteiten in de lespraktijk toepast. Ook werk je aan de ontwikkeling van een CLIL-les of CLIL-project.

Certificering
Als je minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten aanwezig bent, heb je recht op het certificaat ‘Time to CLIL!’

Waar en wanneer
De cursus Time to CLIL! kan bij jou op school aan het team worden gegeven. We houden een
maximum aan van 20 deelnemers, om zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven aan iedere cursist.
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/clil.

Kosten
•

•

Cursuskosten voor een teamtraining op school:
▪

€ 3650,- voor scholen die lid zijn van EarlyBird; € 3850,- voor niet-leden

▪

Elke deelnemer dient het cursusboek Time to CLIL! aan te schaffen (€ 13,95 incl. btw).

▪

Voor elke bijeenkomst worden reiskosten in rekening gebracht (€ 0,19 per km).

Cursuskosten voor een cursus met individuele inschrijving:
▪

€ 375,- (cursusboek inbegrepen) voor leerkrachten van scholen die lid zijn van EarlyBird

▪

€ 400,- (cursusboek inbegrepen) voor leerkrachten van scholen die geen lid zijn van EarlyBird
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