Workshopoverzicht
EarlyBird Good Practice Day
11 november 2020
Workshops voor kinderopvang en de onderbouw:
1.

Use it tomorrow, door Karin Winkel (Hogeschool Rotterdam, EarlyBird)

2.

Using hand puppets in the English classroom, door Virginia Hendriks (Basisschool Kronenburgh)

3.

Stories to tell and teach, door Joyce Schrijver (IKC Klimboom Zoetermeer)

Workshops voor de bovenbouw:
4.

CLIL in de bovenbouw, door Nicky van der Graaf (OBS de Springplank Fijnaart)

5.

Meten is Weten! Makkelijk geregeld met English Benchmark Young Learners, door Dafne van
Leeuwen (Pearson Education) — ook toegankelijk voor niet-leden

6.

Fun and games, door Helene Leon (OBS de Vos Voorschoten)

7.

Kennismaken met eTwinning, door Ellen Verweij (eTwinning-ambassadeur)

Workshops voor alle doelgroepen:
8.

Top tips & tricks for the English classroom, door Joanna Damen-Wendholt (EarlyBird,
Hogeschool Leiden) — ook toegankelijk voor niet-leden

Workshops voor startende scholen:
9.

Starten met vroeg vreemdetalenonderwijs Engels: Why? What? And How?
door Myrna Feuerstake (EarlyBird) — ook toegankelijk voor niet-leden

Indeling:
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Tijd

Workshops

14:15-15:00

1. Use it tomorrow

4. CLIL in de bovenbouw

15:15-16:00

2. Using hand puppets in
the English classroom

5. Meten is Weten!
Makkelijk geregeld met
English Benchmark
Young Learners

16:15-17:00

3. Stories to tell and
teach

6. Fun and games

17:15-18:00

8. Top tips & tricks for
the English classroom

9. Starten met vroeg
vreemdetalenonderwijs
Engels

7. Kennismaken met
eTwinning

1. Use it tomorrow
Karin Winkel (Hogeschool Rotterdam, EarlyBird)
Doelgroep:
Peuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

How can you joosh up your English lessons? How can you change an activity so it belongs to the
theme at hand? How can you add more English to your daily routines? Join this workhop and find
out about easily adaptable activities, inspiration for every lesson of English and use it tomorrow!
Over Karin:
Karin is werkzaam op de Pabo van de Hogeschool Rotterdam. Zij is daar leraaropleider en verzorgt
de lessen Engels. Al ruim 10 jaar geeft zij nascholing en workshops voor EarlyBird op scholen door
heel Nederland.

2. Using hand puppets in the English classroom
Virginia Hendriks (Basisschool Kronenburgh Rijswijk)
Doelgroep:
Peuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Voor jonge kinderen is het gebruik van een handpop tijdens de Engelse les essentieel. Het is
immers de pop die Engels spreekt en daarom oefenen we het Engels! Door de pop goed in te
zetten vergroot je de interactie en stimuleer je op een speelse manier de taalontwikkeling. De pop
‘tot leven’ laten komen vergt veel oefening. In deze workshop laat ik jullie met behulp van
handpop Benny zien hoe je dat doet. Doe je met mij mee?
Over Virginia:
Virginia komt uit Zuid-Afrika, waar ze als leerkracht voor de klas stond. In Nederland kreeg zij een
baan als vakleerkracht Engels op een EarlyBird-school. Na haar pensioen kon zij geen afscheid van
het onderwijs nemen. Momenteel werkt zij als invaljuf op Basisschool Kronenburg in Rijswijk in
groep 1/2. Tijdens het lesgeven groeide haar liefde voor het vertellen van verhalen met de hulp van
handpoppen.
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3. Stories to tell and teach
Joyce Schrijver (IKC Klimboom Zoetermeer)
Doelgroep:
Peuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Bij het aanleren van Engels is het bij de jongste leerlingen ontzettend belangrijk om visuele
ondersteuning te bieden. Maak gebruik van verhalen! Boeken, verteltafels, kleine toneelstukjes,
etc. Laat de kinderen meegaan in je verhaal en taal. In deze workshop deel ik met jullie mijn tips &
tricks.
Over Joyce:
Joyce werkt groepsleerkracht groep 1-2 en vakleerkracht Engels op IKC Klimboom in Zoetermeer.
Joyce heeft 6 jaar voor EarlyBird gewerkt als beleidsmedewerker brede school en als vakleerkracht
op verschillende EarlyBird-scholen in Rotterdam.

4. CLIL in de bovenbouw
Nicky van der Graaf (OBS de Springplank Fijnaart)
Doelgroep:
Peuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

In deze workshop gaan we aan de slag met diverse CLIL-principes die helpen goede, leuke en
aantrekkelijke CLIL-lessen te maken en geven. Hoe doe je dit? Wat is hiervoor nodig? Waar moet je
aan denken? In deze workshop krijg je de tips & tricks!
Over Nicky:
Nicky is bijna 10 jaar werkzaam als vakleerkracht en later ook als coördinator Engels. Op dit
moment werkt zij op OBS de Springplank in Fijnaart. OBS de Springplank is al sinds 2008 een
EarlyBird-school en sinds 2009 in het bezit van een kwaliteitskeurmerk. Het afgelopen jaar heeft de
school het predicaat ‘excellent’ gekregen op basis van hun vvto-aanbod.
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5. Meten is Weten! Makkelijk geregeld met English
Benchmark Young Learners
Dafne van Leeuwen (Pearson Education)
Doelgroep:
Peuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
ook toegankelijk voor niet-leden

Wilt u inzicht in het taalniveau van uw leerlingen? Weet u in welke vaardigheden uw leerlingen
goed of minder goed in zijn? En hoe je uw lessen afstemt op de individuele behoeftes van elke
leerling? In deze workshop maakt u kennis met English Benchmark Young Learners, een digitale
toets speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs. De toets meet de Engelse taalvaardigheid door
middel van een leuke, spelachtige test. Na afname krijg je als leerkracht een gedetailleerde
rapportage met inzicht in de sterktes en verbeterpunten van elke leerling, alsook aanbevelingen en
specifieke activiteiten om het taalniveau te verbeteren.
Over Dafne: Dafne studeerde Engelse taal en cultuur. Na haar twee masters in de linguïstiek is zij
voor Pearson gaan werken. Dafne is een sterk voorstander van Engels als doe-vak, les in de
doeltaal en vroeg beginnen, zodat je de taal verwerft en niet ‘leert’.

6. Fun and games
Helene Leon (OBS de Vos Voorschoten)
Doelgroep:
Peuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

During my workshop I hope to inspire you with ideas on how to make your lessons fun (and
educational) and get your students talking!
Over Helene:
Helene is naast groepsleerkracht ook the native speaking teacher op OBS de Vos in Voorschoten.
OBS de VOS is sinds 2010 een EarlyBird-school en in het bezit van het kwaliteitskeurmerk.
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7. Kennismaken met eTwinning
Ellen Verweij (eTwinning-ambassadeur)
Doelgroep:
Peuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Het leren van een vreemde taal is geen doel op zich. Het is een middel om met andere culturen in
contact te komen en elkaar te leren kennen. Tijdens deze workshop neem ik je mee in de digitale
wereld van eTwinning. eTwinning is een digitaal platform voor leerkrachten, waar je met Europese
collega’s projecten op kunt zetten voor jouw leerlingen. Hoe dit precies werkt en wat de
mogelijkheden zijn, vertel ik je in de workshop!
Over Ellen:
Ellen is sinds 2012 een fanatieke eTwinner en inmiddels ook eTwinning ambassadeur. Zij staat
inmiddels al 17 jaar voor de klas in diverse groepen in het basisonderwijs. Sinds januari 2019 is zij
leerkracht van een groep voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Elk jaar organiseert zij
eTwinningprojecten in haar klas om haar leerlingen een internationale ervaring te geven en hun
blik op de wereld te verruimen.

8. Top tips & tricks for the English classroom
Joanna Damen-Wendholt (EarlyBird, Hogeschool Leiden)
Doelgroep:
Peuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
ook toegankelijk voor niet-leden

In order to deliver a good English lesson having a sound command of English is only the first step.
To support children to reach higher levels of language acquisition it is vital teachers combine their
language skills with pedagogical knowledge. Which techniques work best when giving English
lessons and which ones you should you avoid? In this lesson I’ll give you my top tips & tricks!
Over Joanna:
Joanna is al vanaf de start bij EarlyBird betrokken: eerst als vakleerkracht op verschillende
basisscholen en later als trainer en coach. Naast haar werk voor EarlyBird werkt zij voor de
Hogeschool Leiden als mentor voor toekomstige leerkrachten.
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9. Starten met vroeg vreemdetalenonderwijs Engels:
Why? What? And How?
Myrna Feuerstake (EarlyBird)
Doelgroep:
Voor startende scholen
ook toegankelijk voor niet-leden

Het beheersen van meerdere talen draagt bij aan wereldburgerschap. Het bevordert sociaal
initiatief en intercultureel begrip. Eerder starten met het aanleren van de Engelse taal is dan ook
een cadeautje dat je de leerlingen meegeeft. Maar… Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe zorg
je ervoor dat het een succes wordt? Is eerder starten altijd beter? In deze informatieve workshop
gaan we met elkaar in gesprek over bovenstaande vragen.
Over Myrna:
Als directeur van EarlyBird helpt Myrna kinderopvang en basisscholen met de implementatie van
wereldburgerschap en kwalitatief goed Engels. Daarnaast is zij projectleider tweetalig primair
onderwijs bij Nuffic.
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