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Het EarlyBird-lidmaatschap 
Ben je op zoek naar CLIL lesmaterialen? Wil je weten wat het geheim van een goede Engelse 

les is? Wil je op de hoogte blijven van nieuwe inzichten en collega's ontmoeten? Word lid 

van EarlyBird! Voor directeuren, coördinatoren en groepsleerkrachten biedt het 

lidmaatschap alle handvatten om een kwalitatief goed programma Engels in te voeren, te 

borgen en door te groeien naar een hoger niveau. 

 
 

“Ik kijk heel vaak op het EarlyBird-portal. Het is supermakkelijk. Het wordt je op een 
presenteerblaadje aangeboden. De online presentaties maken het makkelijk om de lessen te 

geven. Er is zoveel keuze dat je kunt kiezen wat bij jou en je klas past.” 
Marie-José Berendsen (adjunct directeur) en Annelies Bruinsma (leerkracht), Basisschool JongLeren in Drunen 

 

   

 
 

Sparringpartner bij implementatievraagstukken 

Heb je vragen over het programma Engels of wereldburgerschap bij jou op school? Wil je even met 

ons sparren? Je mag altijd bellen. Wij helpen je verder. 

Online EarlyBird-portal met (CLIL) lesmaterialen, schoolprojecten, 

informatie over didactiek en beleidsdocumenten 

EarlyBird-scholen hebben toegang tot ons online portal. Naast beleidsdocumenten voor de directie en 

coördinatoren vind je hier een schat aan didactische tips & tricks en lesmaterialen voor alle groepen. 

Onze materialen bestaan zowel uit volledig uitgewerkte CLIL-projecten als lesactiviteiten over actuele 

Voor de school 

• Korting op nascholing en visitaties 

• Korting op (voor)leesboeken bij Practicum Educatief 

Voor leerkrachten 

• (CLIL) lesmaterialen en schoolprojecten op 

het EarlyBird-portal 

• Een schat aan praktische informatie over de 

didactiek van vvto Engels 

• Deelname aan jaarlijkse (online) 

studiebijeenkomsten 

Voor directeuren en coördinatoren 

• Sparringpartner bij 

implementatievraagstukken 

• Hulp bij subsidieaanvragen voor nascholing, 

zoals IFO en Erasmus+ 

• Deelname aan jaarlijkse (online) 

studiebijeenkomsten 

• Een schat aan informatie over beleid en 

didactiek op het EarlyBird-portal 
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thema’s, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. We houden onze 

materialen up-to-date en ontwikkelen elk schooljaar nieuwe lesmaterialen. 

Jaarlijkse studiebijeenkomsten 

Elk schooljaar organiseren we een (online) bijeenkomst voor onze leden. Terugkerende bijeenkomsten 

zijn de Good Practice Day en de Master Class. De Good Practice Day is een middag met 

praktijkgerichte workshops die in het teken staan van vvto Engels en wereldburgerschap. De Master 

Class is een middag die in het teken staat van de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en 

onderwijspraktijk. Vaak is dit onderzoek waar EarlyBird bij betrokken is geweest. Zo blijven wij en onze 

scholen evidence informed en op de hoogte van de laatste inzichten. 

Hulp bij Erasmus+ subsidieaanvragen voor studiereizen 

Wil je nascholing combineren met teambuilding, een andere cultuur en bezienswaardigheden? Vraag 

met onze hulp Erasmus+ subsidie aan en ga met je team op studiereis. In samenwerking met 

taleninstituut Pilgrims organiseert EarlyBird studiereizen naar het buitenland. Wij helpen met de 

subsidieaanvraag en geven advies. 

Korting op cursussen en visitaties van EarlyBird 

EarlyBird-scholen krijgen korting op onze cursussen, zowel op teamtrainingen als cursussen met 

individuele inschrijving. De korting verschilt per cursus. Zie hiervoor de cursusflyers op onze website. 

EarlyBird-scholen krijgen ook korting op visitaties voor het kwaliteitskeurmerk. 
 

Korting op lees- en prentenboeken 

Op zoek naar Engelse lees- en prentenboeken? Samen met Practicum Educatief heeft EarlyBird 

thematische boekenlijsten samengesteld voor de onder-, midden- en bovenbouw. EarlyBird-scholen 

krijgen korting op bestellingen bij Practicum Educatief. 

Kosten lidmaatschap 

De kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van het aantal leerlingen: 

• minder dan 300 leerlingen: € 275,- incl. btw 

• 300 tot 500 leerlingen: € 395,- incl. btw 

• meer dan 500 leerlingen: € 550,- incl. btw 


