Cursusaanbod
1. Talen
Taalonderwijs voor volwassenen
Mensen willen op onze school een vreemde taal leren om vele redenen zoals:
‐ De professionele omgeving die een goede kennis van vreemde talen verwacht.
‐ Familiale omstandigheden: beter willen communiceren met kinderen, kleinkinderen,
andere familieleden of vrienden die in een ander taalgebied verblijven.
‐ Een betere kennisverwerving van andere culturen mogelijk maken.
‐ De taal kunnen spreken van de lokale bevolking op een buitenlandse vakantie.
‐ Het plezier ervaren om een andere taal steeds beter te beheersen.

Taalonderwijs met enkele opmerkelijke karakteristieken
Flexibiliteit: leerkrachten hebben oog voor de verwachtingen van hun cursisten en
kiezen voor die methodiek waarbij elk individu de nodige aandacht krijgt.

Sterk kwalitatief aanbod: door de keuze voor krachtige leeromgevingen en een
planmatige opbouw van de lesprogramma’s, de taalverwervingscompetenties van
onze cursisten vergroten.

Permanente evaluatie: leerkrachten die hun cursisten coachen in een leerproces
zonder examens.

Kleine klasgroepen: cursisten blijven gedurende het hele leertraject in dezelfde
kleine klasgroepen waardoor een verbindende interactie over de jaren heen, mogelijk
wordt.

Nieuwste audiovisuele leermiddelen.
Cursusjaar: volgt de reguliere schoolkalender. De lessen starten in de laatste week
van september en eindigen kort na de paasvakantie in april. Mits voldoende
belangstelling worden in mei en juni nog aanvullende taallessen georganiseerd.

Welke taallessen bieden we aan?
a. Programmacursus: code P
Voor cursisten zonder voorkennis:
‐ Een cursus gespreid over maximum 8 jaar.
‐ In dit leertraject focussen we op de 4 taalvaardigheden: spreken, luisteren, lezen en
schrijven.
‐ Via een taakgerichte aanpak met veel conversatiemomenten wordt de kennis van
woordenschat verruimd. Tegelijk wordt hieraan het inzicht in taalstructuren
gekoppeld (grammatica).
Voor cursisten met voorkennis:
‐ Deze cursisten kiezen voor een verkort leertraject van de basiscursus. Bij de
inschrijving nemen zij best contact op met het schoolsecretariaat. Samen met de
leerkracht zoeken we naar het geschikte instapniveau en bijhorende klas.
‐ Cursisten van wie de thuistaal niet het Nederlands is, bieden wij een instapcursus aan
met veel aandacht voor het mondeling taalgebruik.

b. Cursus voor gevorderden: code G
Cursisten die de taalsystematiek en het communicatief taalgebruik in voldoende
mate beheersen (Europees Referentiekader: B1), kunnen hun kennis van vreemde
talen verder implementeren en verdiepen vanuit socio‐culturele thema’s

c. Doeltalen:
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees en Chinees
(Mandarijns)
Cursusduur: 25 lessen van 2uur
Begin: 4de week van september

d. Brugcursus:
In deze cursus kunnen cursisten in herhalingslessen hun taalkennis automatiseren
en zo de periode tussen de schooljaren overbruggen. Het is een nuttig
verlengstuk, een – ruggensteun – bij elk van de jaren van de programmacursus.
Cursusduur: 4 lessen
Start: eind april 2021

e. Vakantiecursus:
In mei en juni kunnen niet‐cursisten deelnemen aan een korte intensieve
lessenreeks met als doel een basisconversatie op vakantie te kunnen voeren.
Doeltalen: zie programmacursus
Cursusduur: 8 lessen
Start: begin mei
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2. Kunst en cultuur
a. Cultuurmodules:
In korte lesmodules maken cursisten kennis met taal, kunst en andere boeiende
cultuurfenomenen uit een bepaalde regio: Chinese en Russische cultuur
Cursusduur: 10 lessen van 2 uur
Start: laatste week van september

b. Cursus Kunst Beleven
In deze lessenreeks kunnen belangstellenden met of zonder voorkennis actief
van kunst genieten. De cursus biedt inzicht in de cultuurhistorische achtergrond
en beeldtaal van kunstwerken. Het belevingsproces staat hierbij centraal: de
ervaring van een persoonlijke en soms moeilijk te omschrijven emotie bij het
bekijken van kunst.
Met een zestal bezoeken aan musea of ateliers ontmoeten we kunstenaars en
hun werk “in levenden lijve”.
Cursusduur: 25 lessen van 2 uur
Start: laatste week van september

c. Cursus Muziek ontdekken
Door het inzicht in de historische ontwikkeling van verschillende muzikale
stromingen krijgen cursisten meer houvast bij het beluisteren en interpreteren
van een repertoire. Genieten van muziek blijft echter het belangrijkste en daarom
koppelen we deze cursus ook aan concertbezoeken.
Cursusduur: 25 lesuren van 2uur
Start laatste week van september

3. Toelichting
Een cursus wordt gegeven in verschillende klassen. Elke klas heeft een naam die
kenmerkend is maar heeft ook een roepnaam. Deze laatste gebruiken we het meest in
onze interne communicatie.
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