
DE TALENGROEP

OMARM DE LEERLING
OPNIEUW

Na twee jaar ploeteren is het hoog
tijd om de leerling opnieuw te

omarmen en hun allemaal mooier
onderwijs te geven.

SCHOOLJAAR 2021-2022

CREËER
HOOGTEPUNTEN

Ontsnap aan een escaperoom,
integreer lezen en schrijven en

behoud de inzichten van
afgelopen jaar! 

WAT DOE JIJ NA DEZE
ZOMER?

De zomer komt eraan; wij hebben
trainingen voor taaldocenten om het

nieuwe jaar verfrissend te starten. 

V O O R  M O T I V E R E N D  O N D E R W I J S

 4
OK
T

 

LEZEN VOOR
HET LEVEN

Succes boekenWAAR HEB JE DIT
VOOR NODIG,

MEVROUW?
 

TAAL = DOEN!

Taal leren?



AANBOD
MVT

21
SEP 

Formatief werken bij de mvt
Na deze dag heb je grip op
formatief werken en kan je er op
je eigen niveau mee aan de slag.

30
SEP

Van doeltaal naar leertaal
Leerlingen vinden taallessen in
de doeltaal spannend. Leer je
leerlingen hun taalangst
overwinnen!

20
JAN

Taalverzorging in dienst van
het schrijven (online)
Weg met de losse lesjes spelling
en formuleren. Leer je leerlingen
beter schrijven door deze
vaardigheden te integreren.

23
SEP

Rijke leeslessen ontwerpen
Tijdens deze ontwerpmiddag
maak je leeslessen die bijdragen
aan een dieper tekstbegrip bij
leerlingen.

DE TALENGROEP - AANBOD 2021/2022

AANBOD
NEDERLANDS

6
OKT

Rijke leeslessen ontwerpen
Tijdens deze ontwerpmiddag
maak je leeslessen die bijdragen
aan een dieper tekstbegrip in
een vreemde taal.

14
OKT

Motiverend literatuur- 
en fictieonderwijs
Na deze online training weet je
jouw leerlingen te betrekken bij
de literaire werken die ze lezen.

7
OKT

Lezen en schrijven in
samenhang (GLS)
Het loont om lezen en schrijven
te combineren in je lessen. Wij
leren je hoe je dat kunt doen.

 11
NOV

Muziek in de MVT-les
Een taal leren door muziek in te
zetten. Wie wil dat niet? Jij kunt
zulke muzikale lessen
ontwerpen na deze training.

18
NOV

Fictie in de lift (online)
In deze online snelkookpan leer
je om creativiteit van leerlingen
in te zetten om fictie of literatuur
te doorgronden.

Kijk op onze website voor meer trainingen en data.

11
OKT

Examentraining m/h/v
Het examen Nederlands lijkt
misschien een 'trucje' en dat is
het ook. Zo zorg je ervoor dat je
leerlingen hierin heel goed
worden! 

NIEUW!

Een greep uit ons aanbod

NIEUW!



WAT EEN
GOED IDEE!
In deze les gaan je leerlingen creatief aan de
slag. Onderwerp van de les zijn de 'ismes'
binnen het modernisme: expressionisme,
kubisme, futurisme, constructivisme en
surrealisme. Lesdoel: onderscheid de
kenmerken van de verschillende stromingen.

De klas is verdeeld in groepjes van 4. Elk
groepje krijgt een gedicht en een 'isme'. Nu
maken ze een schilderij op basis van het
gedicht in de stijl van het 'isme'. Samen
moeten de schilderijen een vierluik vormen.

De leerlingen kijken eerst raar op, maar de
resultaten aan het eind van de les zijn
geweldig. Er is gecreëerd en overlegd. Er is
geleerd en er was plezier. Zo'n les heb ik voor
ogen telkens als ik - als trainer - een cursus
ontwerp.

Ik gun docenten en leerlingen memorabele
leerervaringen.

DOOR CLASINE VAN DORST 

LESIDEE

AANBOD
TAALBELEID

 4
OKT

Taalcoördinator: 
de basis in 1 dag
Leer wat je rol is en ga naar huis
met een concreet plan en zinvolle
acties voor taalbeleid.

9
NOV

Netwerk taalcoördinatoren
Neem deel aan dit netwerk, 
deel je ervaringen en blijf
gemotiveerd en geïnspireerd.

AANBOD
ALGEMEEN

23
SEP

Escaperoom voor het
talenonderwijs
Ontsnappen jouw leerlingen uit
het lokaal en leren ze tegelijk een
taal?  

30
SEP

De hybride taalles
Welk scenario past het best bij jou
en je leerlingen? Goede
werkvormen voor de hybride les.

Kijk op onze website voor meer
trainingen en data.
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NIEUW!



Marieken Pronk
Trainer Nederlands en
taalbeleid: "Levendige lessen
voor alle leerlingen."

"NU WE MET DE SECTIE
EEN LEERLIJN SCHRIJVEN
HEBBEN UITGEZET, IS DE

KLOOF TUSSEN 3 EN 4
VEEL MINDER GROOT

GEWORDEN"

Droom jij ook van een ideale sectie? Zou het je
heerlijk lijken om een doortimmerd
vakwerkplan te hebben, op basis waarvan je
mooie en motiverende lessen kunt ontwerpen
en geven?

Ook bij het bouwen van een professioneel
werkende sectie kunnen we jullie ondersteunen
en op weg helpen. We laten jullie ontdekken
wat de gemeenschappelijke visie is en welke
conclusies je daaruit kunt trekken voor jullie
leerdoelen en leerlijnen.

Of het nu gaat om jullie manier van
samenwerken, om een goed doordacht PTA of
het versterken van jullie lespraktijk: bij ons ben
je aan het juiste adres. 

Neem contact met ons op via
info@detalengroep.nl.

"DOORDAT WE MET ONZE
SECTIE AAN DE SLAG
GINGEN, KWAMEN WE
ERACHTER DAT WE OOK
FEEDBACK NODIG HADDEN
OP ONZE EIGEN LESSEN"

WIE ZIJN WIJ

Masja Mesie
Trainer vreemde talen: "Als
taaldocent weet ik wat er
speelt in de lespraktijk."

Peggy van Hoesel
Trainer vreemde talen: "Leren
in de vreemde taal in plaats
van over de vreemde taal."

Clasine van Dorst 
Trainer Nederlands en
taalbeleid: "Ik laat graag zien
hoe inspirerend het vak
Nederlands kan zijn."

Alie Kammenga
Trainer Nederlands en
taalbeleid: "In mijn werk stel
ik mezelf voortdurend de
vraag of de leerling er beter
van wordt."

Judith Barreto
Trainer vreemde talen: "Met
praktische tools enthousiast
de klas in."

AAN DE SLAG MET JE HELE
SECTIE


