Stichting Taal naar Keuze

Meer talen in het onderwijs
Stichting Taal naar Keuze ondersteunt scholen bij het aanbieden
van taalonderwijs. De Nederlandse onderwijswet laat Arabisch,
Chinees, Duits, Frans, Fries, Italiaans, Spaans, Russisch en Turks
toe, naast Nederlands en Engels, als school- en eindexamenvakken.
Taal naar Keuze geeft leerlingen de kans hieruit te kiezen.

Aanbod voor scholen
Stichting Taal naar Keuze biedt scholen de helpende hand om de
talen te onderwijzen die de wet mogelijk maakt, en die leerlingen
willen leren. Naast dit reguliere taalonderwijs biedt de stichting
trajecten over meertaligheid, waarin alle talen aan bod kunnen
komen, inclusief de zogenaamde thuistalen van leerlingen en
Nederlands en Engels.
Afhankelijk van het onderwijstraject en van de wensen van de
school kunnen leerlingen uit verschillende leerjaren en scholen bij
elkaar in de klas zitten.
Meer weten? Vraag een kennismakingsgesprek aan via de website.

Docenten
Meer talen in het onderwijs komt tot stand dankzij taaldocenten en
andere taalexperts. Zij vormen de onontbeerlijke schakel tussen
de leerling en de materie, de talen zelf. Ervaren en startende
docenten, in dienst bij een school of zzp’ers, anderszins rijk aan
talenkennis, een ieder kan zich aanmelden via de website.
www.taalnaarkeuze.nl
info@taalnaarkeuze.nl
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Wilt u meer talen op nemen in het vakkenpakket? Meldt u zich dan
aan voor een gesprek op https://www.taalnaarkeuze.nl/contact-2020/.

Alle Talen - Voor saamhorigheid en kansenverrijking
In 8 blokuren het gehele talenrepertoire van de leerlingen
zichtbaar maken en waarderen. Alle
Talen bevordert sociale
betrokkenheid, taalbewustzijn en het
algemene leerproces. Geschikt voor
eersteklassers en nieuwkomers,
tijdens de lessen Nederlands of mvt.
Startersjaar - Laat leerlingen kiezen!
Een jaar Chinees, Turks of Duits? Of liever Arabisch, Italiaans,
Spaans of Russisch? Laat leerlingen
in de onderbouw proeven aan een
van de vele talen die u als school
kunt aanbieden. De hele
onderbouw kan bij elkaar in de klas
zitten.
Examenprogramma - Erkenning van talenkennis
Hoe blij wordt een leerling wanneer
zijn eigen taal als schoolvak meetelt. In
twee jaar tijd kan de gevorderde
bovenbouw-leerling eindexamen doen,
in Arabisch, Chinees, Duits, Frans,
Italiaans, Russisch, Spaans of Turks.

