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Wie zijn jullie?
De 4W’s:
Wie bent u?
Waar werkt u?
Werkt u al met Newswise?
Wordt er op uw school met Nieuwsbegrip
gewerkt?

Inhoud workshop:
• Inleiding en probleemschets
• Bekijken en bespreken lesmateriaal
Newswise
• Vragen en reacties
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Welke problemen spelen er bij Engels op het
gebied van begrijpend lezen?
• Grote niveauverschillen binnen de klas
º Methodes beginnen op nul
º Ontbreken toetsgegevens – geen goed beeld

• Moeite met hoofd- en bijzaken en verbanden
• Geen transfer
• Motivatie:
- teksten methodes kort en gedateerd
- gericht op ‘standaard’ leerling
- opdrachten gericht op reproductie

Onze leerlingen met TOS
Enkele aandachtspunten:
Moeizame verwerking auditieve talige informatie
Taalbegrip:
Op woordniveau: vocabulaire
Op zinsniveau:

functiewoorden

Op tekstniveau:

de structuur van de tekst
hoofd- en bijzaken
hoofd
vraagstelling

Executieve functies
Sociaal emotioneel: door slechte resultaten, niet meer gemotiveerd
voor het vak, faalangst
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Kennis uit de eerste taal

concepts

L2

L1

Bron: Revised Hierarchy Model (Kroll & Stewart, 1994
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Wat heeft onze doelgroep TOS
nodig:
- Veel aandacht voor de motivatie
- Intensieve begeleiding woordenschatuitbreiding
gedurende de opleiding VO
- Begeleiding snel structureren/ visualiseren van
teksten Nederlands- Engels
- Leren van enkele effectieve leerstrategieën. Zo blijkt
praten over teksten,, voorlezen,, modeling
g
het p
effectief te zijn. ( K.Vernooij)
- Systematische begeleiding bij het leren doorzien
van teksten. Van A1, A2 naar B1 teksten
- Aandacht voor de vraagstelling
8
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Materialen bekijken
U krijgt een setje materialen
van één les (op 2 niveaus)
Bekijk de materialen en bespreek:
 Uit welke onderdelen bestaat een les?
 Wat is de functie van de verschillende

opdrachten?
d
h
?
 Welke verschillen ziet u tussen de niveaus?
 Welke niveaus kunt u gebruiken met uw
leerlingen?

• Opdrachten zoomen elke les in op 1
l
t t i
leesstrategie
• Elke les biedt stof voor 2 lesmomenten
• Les 1: tekst lezen, hardop denkend
voordoen leesstrategie en woordenschat
(even kijken: introductie)

• Les 2: opdrachten maken rondom
leesstrategie, sleutelschema (key visual)
maken, taalverwerving (even kijken: instructie)
• Stappenplan begrijpend lezen (Engels)
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www.newswise.nl / www.newswise.eu
• Tweewekelijks op dinsdag (eind van de dag)
• Twee niveaus: A2 en B1
• Op elk niveau: informatieve tekst, opdrachten en
handleiding (incl. link naar mogelijk filmpje)
• Zelf printen en kopiëren
p
((educatief auteur,,
• Tekst g
geschreven door native speaker
docent po en vo, trainer leerkrachten TTO)
• Onderwerp tekst is (semi)actueel. Sluit aan bij
belevingswereld leerlingen. Scholen hebben stem in
onderwerpskeuze
• Doeltaal = voertaal
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Onderwerpen 2015-2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Spectre (James Bond)
Sugar Tax (Jamie Oliver)
Social Media
Smog in China
Darts Championship
David Bowie
Self-driving cars
Youth
Y th Olympic
Ol
i Games
G
US Elections
The Passion
Mars Exhibition
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Vragen en reacties

Afsluiting

Proeflicentie afsluiten? Twee maanden
gratis! Kijk op www.newswise.nl of meld u
direct aan.
Contact: newswise@cedgroep.nl
newswise@cedgroep nl
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