Taalbewust vakonderwijs in het vo

Gemist Congres

In het kort
De taalvaardigheid van Nederlandse jongeren gaat achteruit (PISA). Hierdoor begrijpen je leerlingen de taal van jouw
vak steeds minder goed. Door in je didactiek rekening te houden met taal, komt de vakinhoud van jouw vak beter tot
zijn recht én verbeter je de taalvaardigheid van je leerlingen. Maar welke problemen kunnen leerlingen hebben met
taal tijdens je vakles? En met welke taalsteun help je leerlingen bij het schrijven bij toetsen?

Leer leerlingen de taal van jouw vak te begrijpen!
Na het plenaire ochtendprogramma ga je in één van de praktische subsessies aan de slag met:
A – Taalgericht lesgeven – Mens en maatschappij vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, economie, loso e en
maatschappijleer)
B - Taalgericht lesgeven - Exacte vakken (natuurkunde, scheikunde, wiskunde, techniek en biologie)
C – Taalbeleid - De basis van taalgericht vakonderwijs (voor schoolmedewerkers met schoolbrede ambities voor
taalgericht vakonderwijs)

Voor wie
Dit congres is ontwikkeld voor:
docenten
sectievoorzitters
teamleiders

uit het voortgezet onderwijs. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Programma

9.30
Ontvangst met kof e, thee en uitreiking congresmap
10.00
Opening van het congres
10.15
Bewust taalgericht lesgeven
Maaike Hajer, lector Meertaligheid en Onderwijs HU, voorzitter platform Taalgericht Vakonderwijs
Wat hebben leerlingen nodig om te groeien in hun vaardigheid om vakmatig te leren redeneren en communiceren?
Hoe help je leerlingen vanuit de drie pijlers van taalgericht vakonderwijs: context, interactie en taalsteun?
Voor welke uitdagingen sta je bij de ontwikkeling van taalgericht vakonderwijs?

11.15
Kof e- en theepauze
11.30
Leesvaardigheid in je vakles
Marieken Pronk, trainer Pronk Onderwijs en verbonden aan de Talengroep en Netwerk Onderwijsadviseurs
Hoe staat het met de leesmotivatie en leesvaardigheid van onze leerlingen?
Welke stappen zet je om de leesvaardigheid van je leerlingen bij jouw vak te vergroten?
Wat levert rijke leesdidactiek je leerlingen en je vak op?
Hoe stimuleer je de nieuwsgierigheid voor jouw vak met de leessandwich?

12.30
Verzorgde lunch
13.30 - 15.45
Subsessies
In de middag volg je één van de praktische subsessies. Tussendoor wordt gezorgd voor kof e en thee.

A - Taalgericht lesgeven - Mens en maatschappij vakken (voor docenten geschiedenis, aardrijkskunde, economie,
loso e en maatschappijleer)
Jannet van Drie, lerarenopleider en onderzoeker UvA lerarenopleiding
Welke problemen kunnen leerlingen hebben met taal tijdens je vakles?
Met welke taalsteun help je leerlingen bij het lezen van leerteksten en het schrijven bij toetsen en schrijfopdrachten?
Praktische handvatten voor jouw taalgerichte vakles

B – Taalgericht lesgeven - Exacte vakken (voor docenten natuurkunde, scheikunde, wiskunde, techniek en biologie)
Gerald van Dijk, docent lerarenopleiding exacte vakken HU, onderzoeker taalgericht onderwijs in de exacte vakken
Waardoor hebben leerlingen moeite met de taal van de exacte vakken?
Hoe ga je als leraar om met taalvaardigheid bij exacte vakken?
Met welke taalsteun help je leerlingen bij het lezen van leerteksten en het schrijven bij toetsen en schrijfopdrachten?

C – Taalbeleid - De basis van taalgericht vakonderwijs (voor schoolmedewerkers met schoolbrede ambities voor
taalgericht vakonderwijs)
Bas van Eerd, docent Nederlands, zelfstandig trainer/ adviseur Taaltrainer.com
Wat zijn de basisbeginselen van taalbeleid?
Welke uitgangspunten zijn belangrijk bij het implementeren van taalgericht onderwijs op jouw school?
Er is ruimte om in gesprek te gaan en je werkt aan een opzet voor de toepassing van taalbeleid bij jou op school.

Ervaringen van deelnemers
Prima cursus!!!!
Prima cursus!!!!

Praktische Informatie
Datum
Donderdag 11 november 2021

Kosten
Naast toegang tot het congres krijg je:
handouts met de presentatie van de sprekers
een persoonlijk certi caat van deelname
de hele dag kof e, thee en versnaperingen
een uitgebreide lunch
De prijs bedraagt 395 ex btw per persoon. Je kunt ook online deelnemen aan het ochtendprogramma met 100 euro
korting. Kom je met een groep, dan is iedere 5e deelnemer gratis.

Let op! Je inschrijving voor deelname op locatie kun je tot een maand van tevoren nog omzetten in een online
deelname tegen lager tarief. Daarna is dit niet meer mogelijk. Je kunt dan wel de livestream gaan volgen maar

geen korting meer krijgen, omdat onder andere locatiekosten dan al zijn gemaakt. Een online deelname later
omzetten naar deelname op locatie kan alleen als er nog plek in de zaal is.

Adres
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Locatie en parkeren
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Klik hier voor de website van Leerhotel Het Klooster
Routebeschrijving vanuit Utrecht, A28
Volg de A28 richting Amersfoort. Neem afslag Soesterberg, links richting Soest (richelleweg). Weg volgen en bij het
tweede verkeerslicht rechtsaf richting Amersfoort (N237 Amersfoortsestraat, overgaand in Utrechtsestraat). Voor de
'Stichtse Rotonde' (Amersfoort)ga je linksaf (borden Soest/Dierenpark volgen) en vervolgens na 100 meter weer links,
de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter links de ventweg in (vóór het Shell-pompstation). Je ziet de ingang van
Leerhotel Het Klooster na 30 meter aan jerechterzijde.

Routebeschrijving via de A1
Bij knooppunt Hoevelaken richting Amersfoort/Utrecht de A28 volgen. Neem afrit 5 (Maarn/Soest) rondweg N221
(richting Soest/Dierenpark). Deze rondweg komt uit op de 'Stichtse Rotonde'. Op de rotonde rechtsaf en direct
daarna links (richting Soest/Dierenpark Amersfoort). Rechts de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter links de ventweg
in (vóór het Shellpompstation). Je ziet na 30 meter de ingang van Leerhotel Het Klooster aan je rechterzijde.

Met het openbaar vervoer
Als je met de trein komt, kun je gebruik maken van onze pendelbussen vanaf Amersfoort centraal station. Deze staan
klaar bij de Barchman Wuytierslaan. Dit is aan de zijkant van het station. Je kunt de zij-uitgang nemen, dan kom je
direct bij de parkeerplaats op de Barchman Wuytierslaan terecht. Als je de hoofduitgang neemt, moet je naar rechts
gaan, voorbij de streekbussen en het Argonaut-gebouw. Daarna kom je op de parkeerplaats waar de pendelbusjes op
je staan te wachten. Op het station zelf wordt deze straat ook aangegeven op de borden. De pendelbusjes rijden
vanaf ca. een uur voor aanvang van het congres tot 5 minuten voor aanvang. De de nitieve tijden krijg jeeen paar
dagen voor het congres nog in je mailbox.

Pendelbus gemist? Streekbussen: Bus 56 richting Wijk bij Duurstede en bus 52 richting Utrecht. Uitstaphalte
’Zorgcentrum de Lichtenberg’ aan de Utrechtseweg. Je passeert Leerhotel Het Klooster aan de rechterkant. Over het
voetpad terug lopen (ca 200 m). De ingang van Leerhotel Het klooster bevindt zich aan de linkerkant.
Download routebeschrijving

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.

