INSCHRIJFVOORWAARDEN

 Alle inschrijvingen zijn bindend, ook via de website.
 Annuleren kan enkel schriftelijk tot 10 werkdagen voor cursus-aanvang
en kost € 10,00 aan administratiekosten; nadien is het volledige bedrag
verschuldigd en wordt de eventuele syllabus toegestuurd.
 De gegevens op de inschrijfstrook zijn bestemd voor de organisatie van
onze nascholingen en om u te informeren over onze activiteiten. De
Wet van 8.12.92 geeft u recht op inzage en correctie.

NUderlands
Inspiratie voor actuele
taalbeschouwingslessen
woensdag 19 april 2017

CENTRUM NASCHOLING ONDERWIJS
Universiteit Antwerpen – Stadscampus – Het Brantijser
St.-Jacobsmarkt 9-13 | 2000 Antwerpen
T 03 265 46 91 | F 03 265 46 79
www.uacno.be
Verantw. uitgever: E. Struyf – Prinsstraat 13 – 2000 Antwerpen

PROGRAMMA
Een caleidoscopische sessie waarin we impulsen willen
geven om de lessen Nederlands een krachtige en
hedendaagse boost te geven. In deze praktijkgerichte sessie
vragen we ons af hoe we vormgeven aan lessen Nederlands
2.0.
- Welke digitale werkvormen kunnen ons daarbij
helpen?
- Hoe kunnen we onze evaluatie bijsturen én
vereenvoudigen?
- Hoe maken we onze lessen Nederlands
maatschappelijk relevant, los van de typische
thema’s?
- Hoe krikken we daarbij de kritische
mediageletterdheid van onze leerlingen op?
Hopelijk inspireren onze concrete en direct bruikbare
voorbeelden je en kan je er ook zelf al nieuwe lesideeën
mee uitwerken.

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

PRAKTISCH
Datum: woensdag 19 april 2017
code 16-NED-605

Naam ..............................................................................
van 14.00 tot 17.00 uur

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

Plaats: Universiteit Antwerpen, Stadscampus,
Het Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13,
2000 Antwerpen

Straat ...................................................... Nr/bus ............
Postnr ................... Gem. .................................................
Telefoon .........................................................................

Bijdrage: € 45, incl. koffie en syllabus

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

Gelieve te betalen op basis van de debetnota die
met je herinneringsbrief wordt toegestuurd.

Vakken .............................................................................
Graad ...............................................................................

Inschrijving: bij voorkeur via www.uacno.be/16/NED605
de inschrijfstrook verzenden naar
onderstaand adres.

Instelling ..........................................................................
Straat ...................................................... Nr/bus ............
Postnr ................... Gem. .................................................

DOELSTELLINGEN

Telefoon .........................................................................
schrijft zich in voor de cursus

De deelnemers kunnen
- een variatie aan moderne middelen gebruiken om hun
lessen moderner en attractiever te maken;
- de mediageletterdheid van hun leerlingen verhogen;
- evaluatie op sommige punten aanpassen.

NUderlands,
Inspiratie voor actuele taalbeschouwingslessen
woensdag 19 april 2017
code 16-NED-605
van 14.00 tot 17.00 uur

DOELGROEP
Voor alle leerkrachten Nederlands, maar toch vooral de
de
focus op het 4de t.e.m. 7 jaar

Lesgevers
Dieter Verstraete
Leerkracht Nederlands, Engels en Gesprekstechnieken en Assistent
Vakgroep Onderwijskunde UGent

De bijdrage van

CNO – Stadscampus, Het Brantijser,
Sint-Jacobsmarkt 9-13 | 2000 Antwerpen
Inlichtingen : Joke Oomes - T 03 265 46 91
joke.oomes@uantwerpen.be
Inschrijvingen : Saskia Stuyven - T 03 265 46 86
saskia.stuyven@uantwerpen.be
www.uacno.be

 € 45
wordt na ontvangst van de debetnota
 door mij
 door mijn instelling overgemaakt.

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

Datum



Leerkracht Nederlands en Engels, gastlector lerarenopleidingen en
lid werkgroep Taalbeleid

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden.
Handtekening

