
Informatie, inspiratie & concrete werkvormen

Leren voor de toets of leren om beter in taal te worden? Leerlingen  
doen vaak het eerste, docenten willen graag het tweede. Formatief  
werken lijkt de oplossing te zijn. Maar hoe organiseer je dit in de taalles? 
Tijdens deze studiedag bieden we workshops waarin je ideeën krijgt voor 
de praktische vertaling van formatieve evaluatiestrategieën bij de  
verschillende taalvaardigheden. Dit alles met als doel om het leren van  
de leerling centraal te stellen, vooral voor de leerling zélf!  

Wanneer:  25 maart 2019, 9.30 - 16.00 uur
Waar: Aristo, Utrecht
Voor wie: docenten Nederlands (vo & mbo), docenten mvt (vo & mbo)

Meer informatie & aanmelden: www.detalengroep.nl

Formatief werken  
bij de talen  
Maandag 25 maart 2019,  Aristo, Utrecht



Studiedagen vo Nederlands & taalbeleid 
Lezen in ’t vmbo: zo lukt ’t wel 10 januari 2019
Differentiëren bij Nederlands – verdieping 24 januari 2019
Escaperoom voor het talenonderwijs 11 maart 2019
Begrijpend lezen en woordenschat 14 maart 2019
Spelling en grammatica 14 maart 2019
Schrijven in de hele school (voor taalcoördinatoren) 18 maart 2019
Lezen met de sandwich 3 juni 2019
Werken met VR (virtual reality) in het talenonderwijs 4 juni 2019

Studiedagen vo moderne vreemde talen
Le français, la classe! 17 januari 2019
Nieuw elan voor het vak Duits 17 januari 2019
Differentiëren in het talenonderwijs – verdieping 24 januari 2019
Spreek- en gespreksvaardigheid organiseren 31 januari 2019
met 30 leerlingen 
Escaperoom voor het talenonderwijs 11 maart 2019
Motiverend schrijfonderwijs bij mvt 9 april 2019
Werken met VR (virtual reality) in het talenonderwijs 4 juni 2019

Studiedagen mbo  
(Nederlands & moderne vreemde talen)
Mediawijs in de taalles 8 februari 2019
Schrijven in de opleiding 15 maart 2019
Differentiëren in de taalles 22 maart 2019
Digitale werkvormen 26 maart 2019
Studenten uitdagen voor 3F+ (Nederlands) 16 mei 2019

Meer informatie & aanmelden: www.detalengroep.nl


