Workshopoverzicht
EarlyBird Good Practice Day Amsterdam
13 maart 2019
1.

Differentiation in the English classroom, door Joanna Damen-Wendholt (EarlyBird)

2.

CLIL: Content and Language Integrated Learning, door Paulien Lammers (EarlyBird, 3Es)

3.

Fun with English: Energizers, door Clare Cole (EarlyBird, Clare Cole English Language Services)

4.

Monitoring van Engelse taalvaardigheid, door Kim Elzinga (EarlyBird)

5.

Benny’s Playground: Engels voor de allerkleinsten, door Kim Elzinga (EarlyBird)

6.

Cooperative learning: fun & games!, door Helene Leon (OBS de Vos Voorschoten)

7.

Internationalisation and early English, Debby van Putten (Noordwijkse School)

8.

Games to encourage speaking skills, door Tanita Jansen (Kindercampus Zuidas)

9.

Engels spelenderwijs, Eva Smit (Kleine Nicolaas Amsterdam)

10. Our English journey, Yepuh Schoones (Nicolaas Maesschool Amsterdam)
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1. Differentiation in the English classroom
Joanna Damen-Wendholt (EarlyBird)
Doelgroep:
Peuters en kleuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Differentiation is one of the biggest challenges English teachers face. How can you ensure that all children in
your class are working at their own individual level? How do you know if they are being sufficiently supported
and challenged? In this workshop we will look at introducing the CPP approach (content-process-production)
in the English classroom. We will focus on practical ways of differentiating that you can use in your own class
tomorrow!

2. CLIL: Content and Language Integrated Learning
Paulien Lammers (EarlyBird, 3Es)
Doelgroep:
Peuters en kleuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Eén van de manieren waarop leerlingen Engels kunnen leren is CLIL: Content and Language Integrated
Learning. Daarbij bied je een zaakvak (content) aan in het Engels (language), waarbij inhoud en taal nauw
samenhangen (integrated) zodat de leerling komt tot diep leren (learning). In deze workshop neemt de trainer
je mee langs allerlei aspecten van CLIL. Waarom is een CLIL-les goed voor de leerlingen? Welke stof bied je dan
aan en hoe? Wat moet jij kunnen om een goede CLIL-les te geven? Je krijgt praktische tips en leuke ideeën die
je in je CLIL-lessen én je gewone Engelse lessen toe kunt passen!

3. Fun with English: Energizers
Clare Cole (EarlyBird, Clare Cole English Language Services)
Doelgroep:
Peuters en kleuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Are you looking for short activities to use in the classroom? Would you like to learn extra class building
activities? This workshop offers all these things. We will try out plenty of activities and also talk about when,
why and how to use them. This is an active workshop with plenty of ideas which you can start using in your
classroom straight away!

4. Monitoring van Engelse taalvaardigheid
Kim Elzinga (EarlyBird)
Doelgroep:
Peuters en kleuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Geeft jouw school Engels vanaf groep 1 en willen jullie inzicht krijgen in de vaardigheden van de leerlingen?
Het online monitoringssysteem TELL (Test of English Language Learners) van Pearson biedt de mogelijkheid
om alle deelvaardigheden (inclusief spreken) in kaart te brengen! In deze workshop leer je meer over TELL en
de mogelijkheden om dit op school in te zetten.
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5. Benny’s Playground: Engels voor de allerkleinsten
Kim Elzinga (EarlyBird)
Doelgroep:
Peuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

In deze workshop bekijken we hoe je het beste aan de slag kunt gaan met Benny’s Playground, een compleet
Engels programma voor peuters. Verschillende voorbeelden van good practice komen aan bod. Hoe kun je het
beste Engels aanbieden aan de allerkleinsten? Na deze workshop ga je naar huis met praktische tips om
Benny’s Playground nog effectiever in te zetten!

6. Cooperative learning: fun & games!
Helene Leon (OBS de Vos Voorschoten)
Doelgroep:
Peuters en kleuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

An English lesson doesn't have to be about the textbook and the workbook. Add some fun with different kinds
of cooperative leaning structures to spice up your English lesson, making it more enjoyable for the children
and more effective! What are language chunks and how can you use them? What can you expect from young
learners? This workshop will answer these questions as well as differentiate ideas, so you can use the same
teaching strategies for group 1-8. At the end of the workshop you will have lots of ideas to get the children in
your class talking and having fun using English!

7. Internationalisation and early English
Debby van Putten (Noordwijkse School)
Doelgroep:
Peuters en kleuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Ervaringen met penvrienden van een Schotse school, een reis maken met leerlingen van groep 8 naar het
buitenland, samenwerken met verschillende scholen uit Europa binnen een Erasmus-project en een
Amerikaanse stagiaire in de klas: allemaal voorbeelden waarmee de leerlingen van De Noordwijkse school een
internationale ervaring beleven en waarbij Engels de voertaal is. Een inspiratieworkshop met ideeën en
praktische tips voor hoe je internationalisering op je eigen school vorm kunt geven!

8. Games to encourage speaking skills
Tanita Jansen (Kindercampus Zuidas Amsterdam)
Doelgroep:
Peuters en kleuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

How can you encourage children to talk in English? By using cooperative learning strategies, you can increase
the opportunities children have to talk to one another in the classroom. In this workshop you will learn how to
play games with the children where they develop their vocabulary and spoken skills within a safe and fun
environment. Let’s start listening to what the children have to say!

3

9. Engels spelenderwijs
Eva Smit (De Kleine Nicolaas Amsterdam)
Doelgroep:
Peuters en kleuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Wil je je leerlingen enthousiasmeren om Engels te leren? Op De Kleine Nicolaas hebben we plezier met Engels!
Teachers are mirrors to their children —als wij plezier hebben, zullen onze leerlingen dat ook hebben. In deze
workshop geven we tips & tricks voor hoe wij Engels geven op onze school. We delen onze favoriete spelletjes
die je zelf kunt gebruiken om spelenderwijs Engels te geven.

10. Our English journey
Yepuh Schoones (Nicolaas Maesschool Amsterdam)
Doelgroep:
Peuters en kleuters
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Gaat je school starten met vvto Engels? Of zijn jullie al gestart en wil je weten hoe je het momentum vast kunt
houden? In deze workshop vertellen we alles over hoe wij Engels op onze school hebben opgebouwd en
doorontwikkeld. We delen praktische tips & tricks die je helpen met het starten en vervolgen van je eigen
English journey!

4

