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INHOUD

-

Je krijgt vier sessies telkens rond een component van het
vak
1 Spreken en luisteren
Hoe bouw je spreek- en luistervaardigheid op in de
klas?
Welke strategieën doen leerlingen gericht luisteren?
Nagelnieuw in het spreekonderwijs is de didactiek van
exploratieve gesprekken. Hoe realiseer je daarmee
meer leerwinst en betere samenwerking in
groepswerk?
2 Modern proza
Hoe werk je aan een (literaire) leesattitude?
Hoe integreer je leesplezier/leeservaring en analyse?
Op welke basis kun je een boekenlijst maken?
3 Taalbeschouwing
Taalvaardigheid staat niet los van taalbeschouwing,
maar hoe leg je de link tussen beide?
Hoe breng je leerlingen vanuit concreet taalgebruik tot
inzicht in meer abstracte leerstof, zoals grammatica?
4 Schrijven
Welke strategieën verbeteren de schrijfvaardigheid
van leerlingen uit het secundair onderwijs?
Hoe kan je binnen het vak Nederlands aan deze
strategieën werken?
Wat zijn de mogelijkheden van een multimodale
leeromgeving?

DOELSTELLINGEN
De deelnemers kunnen een aantal didactische principes in
verband met componenten van Nederlands gebruiken.

Bij voorkeur inschrijven via www.uacno.be/16/NED604
of deze strook terugsturen of faxen naar:
CNO, Het Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13,
2000 Antwerpen | F 03 265 46 79

DOELGROEP
Leraren Nederlands die de evoluties van de laatste tien
jaar willen oppikken
Leraren Nederlands die geen vakdidactiek Nederlands
in hun opleiding gekregen hebben

-

Naam ..............................................................................
Voornaam ............................................ Geb.jaar .............

Lesgevers
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Jan T’Sas

Postnr ................... Gem. .................................................

lerarenopleider

Telefoon .........................................................................

en

Jordi Casteleyn:

E-mail ..............................................................................

lerarenopleider
en

Vakken .............................................................................

Rudi Wuyts
lerarenopleider

Graad ...............................................................................
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Instelling ..........................................................................
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Datum: donderdag 4 mei 2017
code 16-NED-606
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Telefoon .........................................................................

van 9.30 tot 16.30 uur

schrijft zich in voor de cursus
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Het Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13,
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van 9.30 tot 16.30 uur

Bijdrage: € 100 incl. koffie en syllabus
€ 9,10 warme maaltijd
Eigen lunchpakket mogelijk.
Gelieve te betalen op basis van de debetnota die met je
herinneringsbrief wordt toegestuurd.
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 door mij
 door mijn instelling overgemaakt.
Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

 Geen belangstelling voor deze cursus? Je collega
misschien wel: leg deze folder in zijn/haar bakje a.u.b.



Hoe geef je het vak Nederlands? Wat zijn de nieuwste
invalshoeken in eindtermen en leerplannen en hoe zet je
die om in de praktijk? In deze masterclass vertrekken we
van de basisinzichten voor de didactiek Nederlands om
vervolgens in te zoomen op de nieuwste inzichten en
ontwikkelingen. Theorie en praktijk wisselen elkaar in
gezonde doses af.
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