Alle Talen
Kennismaken met meertaligheid
voor onderbouw vmbo, havo & vwo,
voor nieuwkomersklassen

Geachte schooldirecteuren en taaldocenten
onderbouw voortgezet onderwijs

Stichting Taal naar Keuze biedt u het lesprogramma
Alle Talen aan, mét het Europees Talenlabel 2020
erop, teken van kwaliteit en innovatie. Het materiaal bestaat uit 8 lessen over
taalbewustzijn en taalvergelijking, met stof voor 20-30 uur onderwijs. De
onderwerpen gaan van persoonlijke taalschetsen naar de talenrijkdom van de
klas, van lexicale en grammaticale taalvergelijking naar verwerving van eerste
en tweede talen, van recht op taal naar machtsverhoudingen tussen talen. Een
reis, kortom, door kenmerken en functies van talen, gerelateerd aan alle talen
die aanwezig zijn in de klas.
Alle Talen sluit aan op het EU-talenbeleid dat ernaar streeft elke leerling het
VO te laten verlaten met drie talen gecertificeerd op zak. Door aan Alle Talen
te doen zullen leerlingen zich gewaardeerd voelen en zullen zij gemotiveerd het
talenonderwijs tegemoet treden. Zij zullen de kennis die ze hebben van taal
actief kunnen inzetten bij het Nederlands en bij andere (vreemde) talen.
Alle Talen is gemaakt door taalwetenschappers en -experts verbonden aan
stichting Taal naar Keuze, samen met docenten Nederlands en NT2 op het
Mundus College in Amsterdam. Het leerlingenportfolio bestaat uit 30
werkbladen; de docentenhandleiding geeft per werkblad achtergrondinformatie
en suggesties voor werkvormen.
Wilt u Alle Talen gebruiken op uw school? Een training aan docenten van 2x1
uur vergezelt het materiaal. Desgewenst levert Taal naar Keuze een taalkundige
om samen met uw docenten Alle Talen te begeleiden in de klas – op locatie of
online.
Het basispakket van 50 portfolio’s, 2 handleidingen én de training kost
tezamen €950,-. Bestelt u vóór 31 december 2020 en zet u het
programma in vóór zomer 2021, dan krijgt u 15% korting en betaalt u
€810,-. De bedragen zijn exclusief verzendkosten.
Vul het bestelformulier in. Voor overige vragen: info@taalnaarkeuze.nl

