Startersjaar - onderbouw
schooljaar 2020-2021
Stichting Taal naar Keuze biedt het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om in de
onderbouw meer talen op te nemen in het curriculum. Het kan gaan om Arabisch,
Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans of Turks. Door leerlingen zelf te
laten kiezen welke taal zij willen ontwikkelen wordt hun leermotivatie en -plezier
gestimuleerd, hun zelfvertrouwen neemt toe en het bevordert de taalvaardigheden, inclusief
leesvaardigheid. Een Startersjaar kent een wekelijks blokuur met huiswerk, en begeleiding
vanuit een digitale omgeving. Het jaar wordt afgesloten met een beoordeling op het
schoolrapport. Het onderwijs wordt verzorgd door teams van bevoegde taaldocenten,
aangevuld en ondersteund door moedertaalsprekers met relevante expertise. Alle docenten
en experts zijn in het bezit van een VOG.
Wat: Taal naar Keuze - Startersjaar
Taalkeuze: Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans of Turks
Waar: op de eigen school en online
Wanneer: schooljaar 2020-2021, in de middaguren
Niveau: Arabisch, Duits, Frans, Spaans, Turks: onderbouw vmbo, havo en vwo;
Chinees, Italiaans, Russisch: onderbouw havo en vwo
● Vorm:
●
●
●
●
●

○

○

○

Een taalklas kent minimaal 15 en maximaal 20 leerlingen, afkomstig van een of meer
scholen. Leerlingen uit de gehele onderbouw, op vmbo/havo- en havo/vwo-niveau,
kunnen bij elkaar in de klas zitten. Scholen kunnen ervoor kiezen onderwijs af te
nemen voor uitsluitend eigen leerlingen. Zij bepalen dan zelf hoeveel leerlingen
deelnemen, tot een maximum van 20.
Verspreid over het hele schooljaar worden 80 uren onderwijs aangeboden, klassikaal
en virtueel. Het kan gaan om een wekelijks blok van twee lesuren op school, of om
een tweewekelijkse afwisseling op school en via de digitale leeromgeving.
De digitale leeromgeving van Taal naar Keuze wordt per klas ingericht en is
toegankelijk voor de leerlingen en het docententeam, alsook voor een
vertegenwoordiger van de school en van stichting Taal naar Keuze. De leerlingen
krijgen een individuele login.

● Inhoud: vanuit grote thema’s, gekoppeld aan de c an-do statements van het Europees
Referentiekader, krijgen leerlingen de ruimte om zelf hun wanna-do’s en gonna-do’s
te formuleren en te ontwikkelen. Taal naar Keuze gebruikt een basissyllabus
hiervoor. Gedurende het jaar vinden een paar evenementen met performances
plaats.
● Kosten:
○ Op de eigen school een klas met maximaal 20 leerlingen: € 6.450,1
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○ Per individuele leerling in een niet-schoolgebonden klas (min. 15, max. 20 ll.):
€ 350,○ Bij afname van meer dan één klas treedt korting op.
○ Alle bedragen zijn inclusief onderwijs, basissyllabus en BTW voor
niet-onderwijsgebonden kosten. Reiskosten bij een afstand boven de 7 km
worden in rekening gebracht, op basis van € 0,19 per km.
○ Kosten voor aanvullend lesmateriaal en/of de evenementen worden na
overleg met de school separaat in rekening gebracht.
Bij belangstelling: vanaf 30 maart 2020 nemen wij z.s.m. contact met u op, wanneer u uw
gegevens hier achter laat.

2

Stichting Taal naar Keuze - Kazernestraat 29, 1018 CC Amsterdam - KvK Amsterdam 76211134 www.taalnaarkeuze.nl

