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Ten geleide

Op aanvraag van de Vedocep (het netwerk van Docenten Engels aan de
pabo) bracht de SLO in 1998 een vakcurriculum Engels voor de lerarenopleiding primair onderwijs uit: Primary English. Met deze publicatie werd een eerste stap gezet om iets te doen aan de vaak stiefmoederlijke behandeling die
het vakonderdeel Engels aan de pabo-opleidingen ten deel valt.
Als resultaat van een vervolgaanvraag is een SLO-projectgroep aan de slag gegaan met het ontwikkelen van lesmateriaal dat zich op dit leerplan baseert.
Samenwerking met de uitgeverij Wolters-Noordhoff heeft geleid tot de productie van twee kernmodulen die dekkend zijn voor de belangrijkste onderdelen van de startbekwaamheidseisen.
De module Oriëntering op Eibo, die voor je ligt, laat in kort bestek de voornaamste aspecten van dit onderwijs de revue passeren: van beschikbare lesmaterialen tot uitspraak, van invoeringsachtergronden tot de aansluiting
met het vervolgonderwijs.
De tweede module Werken in fasen betrekt zich sterk op de primaire vaardigheden die je als docent nodig hebt om de leerlingen te trainen bij het voeren
van eenvoudige gesprekjes in alledaagse situaties: het belangrijkste kerndoel
bij Eibo.
Het auteursteam is dank verschuldigd aan leden van het landelijk netwerk
Vedocep voor constructief commentaar. De voortgezette samenwerking tussen SLO-ontwikkelaars en uitgeverij Wolters-Noordhof is tot grote tevredenheid verlopen. Beide partners menen dat die samenwerking heeft geleid tot
een opleidingspakket dat een stevige bijdrage kan leveren aan de verbetering
van de opleiding Engels aan de pabo.

Han van Toorenburg
SLO-projectleider moderne vreemde talen in het primair onderwijs
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Inleiding

Het startbekwaamheidsprogramma Engels bestaat uit vier modulen en is afgeleid van het leerplan dat de SLO in 1998 onder de titel Primary English in
1998 uitgebracht heeft. De kernmodule Werken in fasen en de kernmodule
Oriëntatie op Engels in het basisonderwijs horen bij elkaar en vormen een doorgaande leerlijn die leidt tot startbekwaamheid in het geven van Engels in het
basisonderwijs (Eibo).
De twee kernmodules kun je beschouwen als de minimale startbagage waarmee je als toekomstige leerkracht op professionele wijze vorm kunt geven
aan de lessen Engels.
In de vervolgmodules in het programma Engels voor de specialisatie bovenbouw bestudeer je het vak zodanig dat je uiteindelijk volledig startbekwaam
bent om Engels te geven op de basisschool. In deze specialisatiemodules
komen de overige didactische onderwerpen aan bod en wordt verdieping
aangebracht. Je werkt daardoor voortdurend aan het ontwikkelen en bijstellen van je eigen vakconcept voor Engels.
De inhoud van de kernmodule ‘Oriëntatie op Engels in het basisonderwijs’

In de kernmodule Oriëntatie op Engels in het basisonderwijs oriënteer je je vooral op vakdidactiek. Je maakt kennis met het vak Engels op de basisschool en
wordt aan het denken gezet over de principes die je hierbij moet hanteren. Je
oriënteert je op Engels in het basisonderwijs waarbij onder andere aan de
orde komen: de functie van buitenschoolse voorkennis, een eerste kennismaking met het leerfasenmodel, het belang van het gebruik van de doeltaal
als voertaal, de aansluiting met het voortgezet onderwijs, de kerndoelen en
beschikbaar lesmateriaal.
Aan taalvaardigheid Engels, gericht op de uitoefening van het beroep, wordt
in de eerste kernmodule zijdelings aandacht besteed. De onderwerpen zijn
bij voorkeur gekoppeld aan de didactische onderwerpen. Door middel van
gerichte opdrachten met betrekking tot classroom English word je je bewust
van de mogelijkheden en moeilijkheden op dit gebied. Tevens wordt een
start gemaakt met de onderwijskundige onderbouwing van het gebruik van
de doeltaal als voertaal.
De inhoud van de kernmodule ‘Werken in fasen’

Deze tweede kernmodule Werken in fasen is een vervolg op de eerste module.
Werken met het leerfasenmodel in de praktijk staat centraal in deze module
waarin een aantal essentiële zaken aandacht krijgt, onder andere de vraag
hoe je buitenschoolse voorkennis in de lessen Engels kunt verwerken, hoe de
overgang van de receptieve fase (luisteren en lezen) naar de productieve fase
(spreken en schrijven) verloopt, en welke hulp de leerkracht in de oefenfase
en transferfase aan de leerlingen geeft.
Het doel van deze module is dan ook om je voor te bereiden op lesgeven in
de stage. Daarom wordt ook in deze module aan didactiek meer aandacht besteed dan aan taalvaardigheid Engels. De opdrachten en onderwerpen bij
taalvaardigheid zijn altijd zo mogelijk gekoppeld aan de didactische onderwerpen. Door spreekopdrachten ervaar je wat de communicatieve benadering inhoudt. De taalvaardigheid is gericht op wat je als leerkracht nodig
hebt in de klas.
Copyright © Noordhoff Uitgevers bv 2002
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Studiebelasting

Het reguliere startbekwaamheidsprogramma Engels bestaat uit vier modulen
of 160 studiebelastingsuren. De kernmodule ‘Werken in fasen’ neemt een
kwart van dat programma in beslag en bestaat uit 40 studiebelastingsuren.
De module is verdeeld over zeven hoofdstukken. Uitgaande van lessen van
1,5 klokuur hoort bij iedere les circa twee uur voorbereidingstijd waarin je de
resterende opdrachten maakt, je aantekeningen bijwerkt en het artikel in de
reader bestudeert. De overige uren heb je nodig om je op de afronding voor
te bereiden. Als de contacttijd korter is, besteed je uiteraard meer tijd aan
voorbereiding en uitwerking van de opdrachten in zelfstudietijd. De module
is echter niet ontworpen als zelfstudiepakket.
De stof, het huiswerk en de opdrachten zijn per hoofdstuk ingedeeld. Bij de
opdrachten staat aangegeven of je ze individueel, in tweetallen of als groepsopdracht uitvoert.
Uitgangspunten

Werken in fasen is een vervolg op de kernmodule Oriëntatie op Engels in het basisonderwijs. Uitgangspunten bij deze kernmodule zijn:
· de module bereidt voor op lesgeven in de stage;
· de contacturen zijn een essentieel onderdeel van de module;
· de module bevat verschillende soorten opdrachten, waarvan je er een aantal in zelfstudietijd doet;
· vakdidactiek voor moderne vreemde talen staat centraal;
· het eindniveau havo-Engels is het uitgangspunt voor het onderdeel taalvaardigheid;
· alle zeven hoofdstukken zijn volgens een vaste structuur opgebouwd.
Onderwijskundige achtergronden

Veel van de werkvormen en praktijkvoorbeelden die in deze module aan de
orde komen, hebben een dubbele functie. Ze geven jou als toekomstige leerkracht een groeiend inzicht in de didactische mogelijkheden van het onderwijs in de Engelse taal. Tegelijkertijd worden je eigen vaardigheden en kennis
op peil gebracht. Ook oefen je op je eigen niveau, om daarna soortgelijke onderwerpen of activiteiten naar leerlingniveau te vertalen. Deze aanpak staat
bekend onder de naam parallelliteitsprincipe of spiegelmodel.
Naast dit principe is nog een aantal andere uitgangspunten in deze module
verwerkt. Je begint ieder onderwerp vanuit je eigen ervaringen: het subjectief
concept. Vervolgens kijk je hoe dit beeld totstandkwam en relateer je het aan
de praktijk van Engels in het basisonderwijs. Door de verwerking van de achtergronden die aan de orde komen in de bijlagen bij elke eenheid en het uitvoeren van de opdrachten leer je allerlei aspecten van vreemdetaalonderwijs
kennen: leren door doen.
In iedere les zijn er momenten waarop je reflecteert op wat je aan kennis en
inzicht hebt verworven.
Visie op het taalverwervingsproces

Een oriëntatie op het leren van een vreemde taal kan het niet stellen zonder
een visie op het taalverwervingsproces. Die lichten we toe in hoofdstuk 3.
Kernachtig samengevat spelen in dat proces de volgende zes componenten
een hoofdrol:
· Voor taalverwerving is een rijk en gevarieerd aanbod aan gesproken en geschreven taalinput cruciaal.
12
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Tegelijkertijd moet bij de leerder de voorkennis geactiveerd worden. Zowel
wat betreft de inhoud (Waar gaat het over?) als de vorm van de taal (Welke
woorden ken ik al?)
Daarna dient zowel de inhoud als de vorm verwerkt te worden aan de hand
van allerlei activiteiten.
De leerder krijgt gelegenheid om zich via allerlei activiteiten in de vreemde
taal te uiten.
Bij die activiteiten leert de leerling zich te bedienen van een aantal strategieën.
Het opvoeren van het niveau (uitbreiding van woordenschat en vormbeheersing) vindt plaats tijdens het werken aan alle componenten.

Het gaat bij Eibo om aanvangsonderwijs, dat bovendien in korte tijd zijn beslag moet krijgen. De beschikbare lestijd voor groep 7 en 8 bedraagt immers
gemiddeld slechts één klokuur per week. Onder andere om redenen van efficiency verdient het dan ook de voorkeur dat de leerlingen bij het verwerven
van gespreksvaardigheid – de belangrijkste doelstelling – een bepaalde fasering doorlopen. Dit proces wordt verder uitgewerkt in de module Werken in
fasen op basis van de volgende drie uitgangspunten:
·
·
·

in het taalverwervingsproces is duidelijk een zestal componenten te onderscheiden;
het proces verloopt via een viertal hoofdfasen;
het rendement van het leren hangt af van kwaliteitseisen die aan de leerlingactiviteiten worden gesteld.

Doelstellingen

Na succesvolle afronding van de module heb je de volgende doelen bereikt:
1 je kunt reflecteren op je eigen ervaringen als taalleerder;
2 je hebt inzicht verworven in de plaats van Eibo in het Nederlandse basisonderwijs;
3 je bezit voldoende kennis van de leermiddelenmarkt;
4 je bent in staat om op grond van het geleerde kwaliteitscriteria te hanteren bij het ontwikkelen, selecteren en inzetten van leermiddelen;
5 je hebt je verdiept in de relatie tussen taalvaardigheidsverwerving buiten
de school en binnen de school;
6 Je hebt je een oordeel gevormd over de wijze waarop de aansluiting met
het vervolgonderwijs dient te verlopen;
7 je hebt op hoofdlijnen voldoende inzicht in het taalverwervingsproces
om je de werkwijze uiteengezet in Werken in fasen eigen te maken.
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Werkwijzer

Het materiaal

De voorliggende module is niet in de eerste plaats een zelfstudiepakket: discussies en verwerking van de leerstof alsmede aanvullingen door opdrachten
tijdens contacttijd vormen de kern van deze module.
Het boek bevat zeven hoofdstukken. Ieder hoofdstuk is opgebouwd volgens
een vast patroon. Achtereenvolgens vind je steeds weer:
· een korte introductie op het hoofdstuk met een opsomming van de onderwerpen en doelen van het hoofdstuk;
· een zogenaamde starter. Daarbij werk je aan je eigen taalvaardigheid voor
een aantal Eibo-thema’s;
· een oriëntatie op aspecten van Engels door middel van vragen;
· praktijkvoorbeelden: opvattingen en ervaringen uit de lespraktijk vormen
de basis van discussie;
· een reader met achtergrondinformatie als voornaamste bron voor de uitwerking van de opdrachten en suggesties voor het lezen van aanvullende
literatuur of voor het opzoeken van relevante websites;
· opdrachten waardoor je je verdiept in aspecten van het vakgebied, opdrachten waardoor je de eindopdrachten voorbereid en een reflectieopdracht;
· een appendix met concreet informatiemateriaal betreffende Engels en
werkbladen.
Het beeldmateriaal is gekozen uit recent lesmateriaal voor Engels en uit fotomateriaal uit de praktijk. Ook zijn elementen gebruikt uit de vier meest gebruikte lespakketten voor Eibo:
Bubbles (ThiemeMeulenhoff)
Hello World (Malmberg)
Junior (ThiemeMeulenhoff)
Real English. Let’s do it! (Bekadidact)
Hoe werk je met het materiaal?

In zelfstudietijd bereid je je voor op ieder hoofdstuk door middel van een
oriëntatieopdracht. Tijdens de contacttijd op de opleiding begin je altijd met
een opdracht in taalvaardigheid, de starter. Vervolgens wordt een aantal aspecten van Engels in het basisonderwijs (Eibo) kort aangezet in de oriëntatie
en discussieer je met elkaar over de praktijkvoorbeelden aan de hand van de
discussiepunten. Na het lezen van de reader werk je individueel of in groepjes aan de opdrachten. De opdrachten maken deel uit van het leerproces per
hoofdstuk. Sommige opdrachten zijn gekoppeld aan de reader, andere kun je
los van de reader maken. In zelfstudie rond je de opdrachten af. Tenslotte reflecteer je op je ervaring(en) en formuleer je eventuele leervragen betreffende
de onderwerpen van het hoofdstuk.
Voor het uitvoeren van de opdrachten, het maken van aantekeningen enzovoort zal je docent(e) suggesties doen. Ook over welke opdrachten je tijdens
contacttijd maakt en welke tijdens zelfstudietijd zullen afspraken worden gemaakt evenals over de wijze waarop de opdrachten het beste kunnen worden
vastgelegd en het gebruik van een dossier.
Voor functie van de opdrachten en evaluatie zie Inleiding.
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Evaluatie

Je legt een dossier aan met de uitwerkingen van de opdrachten en je leerervaringen. Daaraan voeg je de reflectieopdrachten en leervragen per hoofdstuk toe.
Je kunt ook stage-ervaringen en vastgelegde voorbereiding van lesactiviteiten
opnemen en aanvullende, actuele informatie over het vakgebied.
De module wordt zo mogelijk afgesloten met een beoordeling van je eindopdrachten en/of je dossier. Ook een toets behoort tot de mogelijkheden.

16
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Doelen en doelstellingen

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

■ ■ ■

Ter introductie
Starter: The alphabet
Oriëntatie
Praktijkvoorbeelden
Reader 1: Stand van zaken
Opdrachten
Appendix 1

1.1 Ter introductie

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
· je eigen ervaringen met talen leren in het algemeen en Engels in het bijzonder;
· de rol van Engels in Nederland;
· de invoering van Engels in het basisonderwijs in het verleden en de situatie nu;
· doelstellingen voor Engels in het basisonderwijs.
Centraal in dit hoofdstuk staan doelstellingen voor talen leren. Je toetst je
eigen ervaringen met vreemde talen leren aan de doelen voor Engels en aan
je persoonlijke doelen. Ook neem je kennis van de redenen waarom Engels
als verplicht vak in het basisonderwijs is ingevoerd en neem je een kijkje in
de rest van Europa.
Ook word je geïnformeerd over de lesmaterialen die worden gebruikt.
Vervolgens schat je je eigen taalvaardigheid in en bepaal je wat je nog wilt en
moet leren om Engels te geven in het basisonderwijs.
Maak opdracht 1.1 en formuleer algemene leervragen: wat wil je te weten
komen over het vak Engels in het basisonderwijs? Aan het eind van dit boek
zouden je vragen beantwoord moeten zijn.
De doelen voor dit hoofdstuk zijn:
1 Je formuleert wat je wilt leren over Engels in het basisonderwijs (Eibo);
2 Je wordt je bewust van je eigen ervaringen met vreemdetalenonderwijs en
welke factoren een rol spelen bij het bepalen hoe je straks Engels gaat
geven;
Copyright © Noordhoff Uitgevers bv 2002
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3 Je krijgt inzicht in de situatie betreffende het vak Engels op de basisschool
en de kerndoelen voor Engels;
4 Je bepaalt of je eigen taalvaardigheid voldoende is om Engels te geven, en
je verdiept je in het Eibo-thema ‘kennismaken’.

■ ■ ■

1.2 Starter: The alphabet

Misschien denk je wel dat men in Nederland een aardig mondje Engels
spreekt. In veel gevallen komen we er wel uit als we iets moeten zeggen of
vragen. In veel gevallen moeten we iets langer nadenken. Om zelf Engels te
kunnen geven, moet je in ieder geval beheersen wat de leerlingen gaan leren,
bijvoorbeeld de woorden en zinnen die bij Engels worden behandeld. In de
opdrachten bij de starters komt een aantal thema’s (onderwerpen) voor Engels in het basisonderwijs aan de orde, met name het spellen van je naam.
Het Eibo-thema van deze starter is ‘kennismaken’.
Stap 1

Kun je je eigen voor- en achternaam spellen in het Engels?
Werk in tweetallen en spel ieder je eigen naam.
Wat zijn voor jou de moeilijke letters in het alfabet? Schrijf op welke letters je
niet kunt uitspreken, of over welke letters je onzeker bent. Bespreek dat met
elkaar.
Stap 2

Plenair worden de bevindingen kort doorgenomen.
Stap 3

Je docent neemt het alfabet in het Engels met je door. Zeg het alfabet enkele
keren na, totdat je het zonder moeite kunt opzeggen.
Stap 4

Werk in tweetallen. Je gaat nu een kort gesprekje voeren met elkaar.
Vraag aan elkaar hoe je heet en hoe je de voornaam en achternaam spelt.
Schrijf de namen op om te controleren of het klopt.
Vraag elkaar waar je woont en vraag de ander om haar of zijn adres te spellen.
Schrijf het adres op zodat je weet of je het goed hebt begrepen.
Stap 5 (facultatief)

Stel nog enkele vragen en bedenk een begin en eind van dit gesprekje: vraag
bijvoorbeeld of je gesprekspartner broers of zussen heeft, wat hun voornamen zijn, of de ander een e-mailadres heeft. Schrijf de antwoorden op om te
controleren of het klopt.
Stap 6 (facultatief)

Bedenk hoe een ‘native speaker’ jouw voor- en achternaam uitspreekt als ze
die lezen.
Hoe denk je dat een native speaker je naam spelt?
Maaike van Vliet
=
Miky faan Vleet?
Pieter Mourik
=
Peter Mowrig?

18 1 Doelen en doelstellingen
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Stap 7

Je hebt nu woorden en zinnen bij het thema ‘kennismaken’ gebruikt, een
van de basisthema’s bij Engels in het basisonderwijs. Zie ook de Appendix.
In de volgende hoofdstukken komt bij de starter een aantal andere thema’s
aan bod.
Figuur 1.1 Hello World, the Castle

■ ■ ■

1.3 Oriëntatie

Vaak gehoorde vragen over Engels in het basisonderwijs zijn:
Spreken we zonder basisschoolengels in Europa ons woordje al niet beter dan andere
landen?
Is het programma van de basisschool al niet vol genoeg zonder Engels?
Kan Engels niet veel beter door een vakleerkracht gegeven worden?
Moeten anderstalige leerlingen ook Engels leren?
Vreemde talen in Nederland

Nederland had lang een voortrekkersrol in Europa als het gaat om vreemdetalenonderwijs, maar we dreigen onze koppositie te verliezen doordat andere
landen serieuzer aandacht besteden aan vreemdetalenonderwijs aan jonge
leerlingen. Dat het tot nu toe nog redelijk goed gaat, komt door het feit dat
kinderen in Nederland naast de lessen Engels vooral buiten school veel gesproken en geschreven Engels aangeboden krijgen, bijvoorbeeld via radio, televisie, internet en computergebruik.
Dat betekent niet dat kinderen zo goed zijn in Engels dat ze zonder lessen
Engels gesprekjes kunnen voeren of iets kunnen vertellen in het Engels, want
ze hebben vaak alleen maar geluisterd naar Engels, liedjes nagezongen of opdrachten op de computer uitgevoerd.
Ze herkennen dus veel Engels, maar ze hebben nog niet echt iets geproduceerd. In het basisonderwijs moet er een kader geboden worden waarin de latent aanwezige voorkennis een plaats krijgt en waarin ze leren om het Engels
te gebruiken in samenhangende taaluitingen.
Copyright © Noordhoff Uitgevers bv 2002
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De positie van Engels in het basisonderwijs

Het leerplan of curriculum van de basisschool wordt van tijd tot tijd aangepast aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, en vreemdetalenonderwijs aan jonge kinderen is een voorbeeld van zo’n ontwikkeling.
In Europees verband is besloten prioriteit te geven aan het leren van vreemde
talen door jonge leerlingen. Men gaat daarbij uit van het zogenaamde M-plus-2
principe. Naast de moedertaal zou iedere Europeaan twee andere EU-talen moeten leren beheersen. Eén daarvan is Engels, waarvan het nut onbetwistbaar vast
staat. En daarnaast een omgevingstaal. Dat kan een taal zijn die belangrijk is in
de grensstreken, of die anderszins de actieradius vergroot, bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de behoeften van het onderwijs of het bedrijfsleven.
Groepsleerkracht of vakleerkracht?

We hebben in Nederland gekozen voor de groepsleerkracht die Engels geeft
en niet een aparte vakleerkracht. Dit heeft voor- en nadelen. Een voordeel is
dat de groepsleerkracht heeft geleerd hoe je aan jonge kinderen onderwijs
geeft: dat vereist een andere pedagogische en didactische aanpak dan bij oudere leerlingen. Daarnaast kan de groepsleerkracht ook buiten de Engelse les
terugkomen op bepaalde dingen die in de les zijn behandeld en Engels bij
vakoverstijgende projecten betrekken. Zo is het mogelijk om binnen een ‘vol’
curriculum voldoende aandacht te besteden aan dit vak. Een bijkomend voordeel is dat de groepsleerkracht alle leerlingen kent en daardoor als het ware
het beste uit de kinderen kan halen. Je hebt ongetwijfeld zelf als eens ervaren
hoe het is om les te geven aan een klas waarvan je de namen niet goed kent.
Een nadeel is dat de groepsleerkracht minder getraind is in de eigen taalvaardigheid dan de vakleerkracht. Dit punt speelt overigens bij alle vakken een rol.
Mede daarom is het belangrijk dat het lespakket Engels veel geluidsfragmenten en teksten biedt alsmede een gebruiksvriendelijke handleiding.
Leerlingen met specifieke problemen

Ook voor anderstaligen die Engels leren geldt: in het voortgezet onderwijs is
Engels een verplicht vak. Een leerling die geen Engels in het basisonderwijs
heeft gehad, mist de aansluiting en begint met een achterstand.
Een anderstalige leerling die al een achterstand heeft, zou dan extra achterstand
oplopen. Dat niet alle anderstaligen het Nederlands goed beheersen hoeft bij
Engels in het basisonderwijs geen bezwaar te zijn als de leerkracht zo veel mogelijk Engels spreekt in de les. Op die manier wordt een situatie gecreëerd die
voor Nederlandstalige en anderstalige leerlingen dezelfde voordelen oplevert.
Voor leerlingen die buiten school nog niet veel met Engels in aanraking zijn
gekomen pas je de aanpak bij Engels zo aan, dat zij langer en meer luisteren
om aan de taal te wennen en dat de lesactiviteiten daarop zijn afgestemd.
Dat geldt ook voor taalzwakke leerlingen: je helpt hen door opdrachten te
geven die ‘veilig’ zijn en waarbij ze nog niet (te) snel hoeven te spreken.

■ ■ ■

1.4 Praktijkvoorbeelden

Lees de volgende praktijkvoorbeelden en bespreek de discussiepunten.
Student(e) 1:

Ik heb zelf wel Engels op de basisschool gehad, maar niet iedere
week. In de brugklas begonnen we gewoon opnieuw. Sommige kinderen hadden helemaal nog geen Engels gehad en die hadden het
best zwaar die eerste maanden.

20 1 Doelen en doelstellingen
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Ik heb best leuk Engels gehad op de basisschool. We deden veel gesprekjes en zongen vaak mee met liedjes. Ik dacht dat het in de
brugklas een van mijn betere vakken zou zijn. Ik sprak veel beter
Engels dan de andere kinderen, maar de repetities gingen toch niet
goed want dat waren allemaal schriftelijke repetities. Dat hadden
we op de basisschool nooit gehad!

Discussiepunten
1 Welke student(e) lijkt het meest op jou en waarom?
2 Welke ervaringen heb je zelf gehad? Bespreek kort in tweetallen wat je ervaringen voor invloed hebben gehad op je houding ten aanzien van het
leren van Engels.

■ ■ ■

1.5 Reader 1: Stand van zaken

In 1986 is Engels ingevoerd als nieuw vak in het basisonderwijs, verplicht
voor groep 7 en 8.
In de ‘Wet op het Basisonderwijs’ (1981) staat dat Engels een verplicht vak is,
maar ook dat het zo mogelijk in samenhang met andere vakken moet worden gegeven.
In de praktijk gaat het om 80 à 100 klokuren totaal in de twee hoogste groepen, dus ongeveer 1 uur per week. Overigens mag de school ook eerder met
Engels beginnen en meer tijd aan Engels besteden.
Communicatief Engels

Bij de invoering werd beschreven hoe Engels in het basisonderwijs moest
worden vormgegeven. Het is belangrijk dat de leerlingen door de lessen Engels in het basisonderwijs (Eibo) een positieve houding ontwikkelen betreffende het leren van vreemde talen. Kennis van de taal is niet het hoofddoel, maar dat de leerlingen leren communiceren in alledaagse situaties. Taal
wordt natuurlijk primair als communicatiemiddel gebruikt en daarom is voor
kinderen mondeling taalgebruik belangrijk. Tegenwoordig ligt de nadruk ook
steeds meer op informeel schriftelijk taalgebruik: e-mailen,chatten, msn-nen.
De leerstof wordt bij voorkeur in thema’s aangeboden die dicht bij huis te
vinden zijn (bijvoorbeeld ‘hobby’s en vrije tijd’ of ‘boodschappen doen’): zo
sluiten de onderwerpen aan bij de belevingswereld van de leerlingen.
Hoewel alle leerlingen op school globaal dezelfde lesstof aangeboden krijgen,
bereikt de ene leerling toch een hoger vaardigheidsniveau dan de andere.
Vaak speelt de mate van buitenschoolse voorkennis van individuele leerlingen daarbij een rol. Ook is de ene leerling meer verlegen dan de andere en
dat speelt bij gespreksvaardigheid een rol.
Omdat communicatief Engels het doel is, wordt de lesstof door middel van
dialogen in luisterfragmenten geïntroduceerd, waarbij de authenticiteit van
de dialogen voorkomt dat de kinderen versimpelde of te gemakkelijke taal
voorgeschoteld krijgen.
De leerlingen leren een beperkt aantal grammaticale structuren als vaste uitdrukking aan, zodat ze vrijwel meteen kunnen gaan oefenen in ‘levensechte’
gesprekjes door middel van rollenspellen en spelletjes. Zo bereiken ze al snel
een fase waarin ze de taal kunnen toepassen.
Ook leren ze de belangrijkste zaken uit korte leestekstjes te halen. Het oefenen van schrijfvaardigheid is beperkt: schrijven is vooral een ondersteunende vaardigheid om bijvoorbeeld de nieuwe woorden te onthouden.
1.5 Reader 1 Stand van zaken 21
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Het is belangrijk dat de leerlingen worden aangemoedigd om te spreken en
dat ze ook succeservaringen hebben als ze gespreksvaardigheid oefenen doordat ze praktische dingen leren, bijvoorbeeld de weg te vragen of hun eigen
kamer te beschrijven.
Vervolgens speelt dan nog een rol dat bij de invoering werd gesteld dat Engels zo veel mogelijk in samenhang met andere vakken gegeven zou moeten
worden en dat toetsing beperkt zou moeten blijven tot voortgangstoetsen
om de communicatieve vaardigheden en de inzet van de leerlingen te evalueren. Er is veel variëteit in wat de kinderen doen, waardoor ze gestimuleerd
worden om op verschillende manieren met Engels bezig te zijn.
Innovatie

In feite was de invoering van communicatief Engels in het basisonderwijs
een innovatie op het gebied van de taaldidactiek. Deze innovatie kon in één
klap consequent doorgevoerd worden omdat er daarvoor geen vreemdetalenonderwijs was opgenomen in het leerplan van de lagere school. Wel werd
er op vrijwillige basis Frans gegeven buiten schooltijd, waar de leerlingen
vaak ook een klein bedrag voor moesten betalen. De didactiek bij Frans was
echter afgeleid van de toen geldende ideeën in het voortgezet onderwijs over
talen leren, dus kwam het neer op veel grammaticale regeltjes en tweetalige
woordenlijsten leren.
Voor de invoering van Eibo lag de nadruk sterk op kennis en was de correcte
toepassing van regels en het vertalen van zinnetje van het Nederlands in het
Engels regel. In de tachtiger jaren zie je een verschuiving van kennis naar
vaardigheden, van ‘over de taal leren’ naar ‘de taal gebruiken’ van les krijgen
naar actief leren, van ‘eerst leren en dan toepassen’ naar ‘al doende leren’. In
hoofdstuk 2 zul je voorbeelden van de verschillen zien.
Redenen voor de invoering van Engels in het basisonderwijs

Enkele redenen die hebben bijgedragen tot de beslissing om Engels als vak in
het basisonderwijs in te voeren:
1 Beslissingen op Europees niveau om alle leerlingen in de lidstaten vanaf
hun tiende jaar les te geven in tenminste één vreemde taal.
2 Voor Engels wordt gekozen omdat men in de ons omringende landen ook
voor Engels kiest.
3 Als je vroeg met Engels begint, heb je na drie jaar vervolgonderwijs een redelijke beheersing van die taal opgebouwd.
In de periode na de invoering van Eibo in Nederland zijn door de ministers
van de lidstaten van de Europese Unie nog meer beslissingen genomen om
prioriteit te geven aan vreemdetalenonderwijs aan zeer jonge leerlingen, dus
eerder dan groep 7.
Wat betreft de eerste reden voor invoering, lijken de ontwikkelingen in het
buitenland de situatie in Nederland in te halen. In de andere Europese landen geeft men op dit moment meer prioriteit, tijd en aandacht aan Engels in
het basisonderwijs dan in Nederland. In Duitsland bijvoorbeeld is een project gestart waarbij in een zeer grote regio al vanaf 8 jaar met Engels wordt
begonnen, na een grote nascholingsactie voor de leerkrachten. In Spanje
worden zelfs aparte vakleerkrachten Engels voor bet basisonderwijs opgeleid.
Wat betreft de tweede reden: tegenwoordig heb je Engels op alle niveaus in
de samenleving nodig, méér dan tien of twintig jaar geleden. De redenen: internationalisering en een veranderende internationale arbeidsmarkt. Dus is
22 1 Doelen en doelstellingen
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het alleen maar handig als iedere leerling in ieder geval 5 jaar Engels krijgt.
Wat betreft de derde reden voor invoering die wordt genoemd: uit onderzoek
was gebleken dat je makkelijker een taal leert, als je jonger begint. Voor het
imiteren van de uitspraak en het spontane spreken van de taal is dat zeker
het geval, ook wat betreft de motivatie om te leren in het algemeen en het
leren van Engels in het bijzonder.
Hoe goed zijn Nederlanders in Engels?

De vraag die zich tenslotte voordoet is: zijn we in Nederland wel zo goed in
Engels?
Engels is in feite een moeilijke taal om goed te leren beheersen. Met zo’n
1000 woorden en enkele simpele zinnen kun je je echter al snel – inclusief
handen en voeten – verstaanbaar maken. Daardoor denken we vaak dat we
zo goed zijn. Dat gevoel wordt ook in de hand gewerkt doordat Engels verwant is aan Nederlands: beide talen hebben dezelfde oorsprong. Dat zie je
aan bepaalde woorden: good/goed; day/dag; live/leven enzovoort.
Vergeleken met andere landen komen we buiten school op een heel spontane manier veel met Engels in aanraking, door radio en popsongs, televisie(series), woorden om ons heen in winkels en advertenties, en de computer, of
het nu via spelletjes of internet is. We leren dus voor een deel onbewust.
Het maakt ook uit of je iets moet begrijpen, bijvoorbeeld als je Engels beluistert of leest, of dat je iets zelf moet doen met de taal, bijvoorbeeld spreken of
schrijven. Daar zijn ook allerlei variaties en moeilijkheidsgradaties in.
De conclusie is dat we ons tot een bepaald niveau aardig redden. Dus niet in
alle situaties komen we goed uit onze woorden. Dat heb je zelf ongetwijfeld
ook wel ervaren. Je bent in de ene vaardigheid beter dan in de andere: luisteren bijvoorbeeld is makkelijker dan spreken.
Een indicatie van niveaus vind je in het European Framework of Reference
voor moderne talen van de Raad van Europa (zie Appendix 1, figuur 1.6). Er
is een indeling in zes niveaus per vaardigheid.
· Basic user: A1 en A2;
· Independent user: B1 en B2;
· Proficient user: C1 en C2.
Het is mogelijk dat je niet op alle vaardigheden hetzelfde niveau hebt.
Hieronder zie je een voorbeeld van het beginnersniveau voor spreekvaardigheid en interactie.
Figuur 1.2 Beginnersniveau A1
Spreken
Productie

Interactie

Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en
zinnen gebruiken om mijn woonomgeving
en de mensen die ik ken, te beschrijven.

Ik kan deelnemen aan een eenvoudig
gesprek, wanneer de gesprekspartner
bereid is om zaken in een langzamer
spreektempo te herhalen of opnieuw
te formuleren en mij helpt bij het
formuleren van wat ik probeer te zeggen.
Ik kan eenvoudige vragen stellen en
beantwoorden die een directe behoefte
of zeer vertrouwde onderwerpen
betreffen.
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Dit referentiemodel wordt in de komende jaren in heel Europa geïntroduceerd, zodat je bijvoorbeeld ook van leerlingen of collega’s uit andere landen
kunt vaststellen op welk niveau zij een taal beheersen, uitgesplitst per vaardigheid. Ook is het mogelijk om vast te stellen welk taalvaardigheidsniveau
voor een bepaald beroep of bepaalde functie noodzakelijk is. Handig om te
weten nu de internationale mobiliteit en het arbeidsverkeer tussen de verschillende landen toeneemt.
Kerndoelen Engels

Een vraag die vaak wordt gesteld is: hoe zit het met de doorlopende leerlijn
van Engels in het basisonderwijs naar de basisvorming?
Een aantal zaken speelt een rol. In dit hoofdstuk bestudeer je de kerndoelen
voor Engels. In hoofdstuk 2 worden andere aspecten van de aansluiting tussen basisonderwijs en basisvorming besproken.
Er zijn twee sets van kerndoelen voor Engels. Voor het basisonderwijs zijn algemene kerndoelen en kerndoelen per vak geformuleerd die als wettelijke richtlijn dienen om het onderwijs in de basisschool vorm te geven. Het zijn streefdoelen: het is een inspanningsverplichting voor de school om ze na te streven.
In de Appendix in figuur 1.7 vind je de kerndoelen voor Engels in het basisonderwijs en in figuur 1.8 de kerndoelen voor de vreemde talen in de basisvorming. Beide sets zijn uitgewerkt per vaardigheid.
In de kerndoelen voor Engels in het basisonderwijs staat zeer beknopt beschreven wat er van de leerlingen verwacht wordt, vooral wat betreft mondelinge taalvaardigheid.
In feite ligt in de kerndoelen wettelijk vastgelegd wat het karakter is van Engels, namelijk communicatief Engels. Wat je er niet in vindt is een grondige
uitwerking van wat je precies moet doen. Auteurs en uitgevers werken op
basis van de kerndoelen het lesmateriaal uit.
De kerndoelen zijn richtinggevend voor het programma dat je uitvoert. Ook
kun je met de kerndoelen in de hand het lesmateriaal toetsen op communicatieve doelen en activiteiten.
Beschikbaar lesmateriaal

Figuur 1.3

Welke lesmaterialen zijn beschikbaar? Soms zullen scholen nog wel
lespakketten hebben die al wat langer
meegaan of zelfs verouderd zijn.
Sinds 1999 echter zijn er drie nieuwe
lespakketten op de markt gebracht:
Bubbles en Junior (ThiemeMeulenhoff), Hello World (Malmberg) en één
vernieuwd lespakket: Real English.
Let’s do it! (Bekadidact). (Zie figuur
1.4.)
Ook zijn er woordenboeken speciaal
voor kinderen, bijvoorbeeld: The
Cambridge Picture Dictionary met project book en de Oxford Children’s Picture Dictionary (zie figuur 1.3).
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Figuur 1.4

Anderstalige leerlingen

In de oriëntatie in dit hoofdstuk kwam al even het onderwerp anderstalige
leerlingen aan de orde. De didactiek van Engels als vreemde taal lijkt sterk op
1.5 Reader 1 Stand van zaken 25
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de didactiek van Nederlands als tweede taal. In hoofdstuk 3 wordt expliciet
aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen Engels en
NT2. Het is met de overeenkomsten in gedachten niet alleen belangrijk om
je af te vragen hoe je Engels geeft aan anderstalige leerlingen, maar ook aan
kinderen met bijvoorbeeld spellingsproblemen of dyslexie, taalzwakke kinderen of juist kinderen die goede resultaten behalen. Omdat schrijfvaardigheid slechts als ondersteunende vaardigheid dient, laat je kinderen met spellingsproblemen zo veel mogelijk naspreken en gesprekjes voeren. Over- of
naschrijven of woorden met plaatjes verbinden en woorden in een puzzel
vinden zijn zeer geschikte activiteiten. Dat geldt ook voor taalzwakke kinderen. Je moet je dus afvragen hoe je hen succeservaringen kunt laten beleven,
want dat zou een belangrijke doelstelling bij Eibo moeten zijn. Het is belangrijk dat je kinderen bij hun eerste kennismaking met het leren van een
vreemde taal het gevoel geeft dat het iets is wat ze aankunnen.
Kinderen die goed kunnen leren hebben meer uitdaging nodig en hen kun je
dus moeilijker taken geven, zoals het lezen van simpele teksten, eenvoudige
leesboekjes of prentenboeken aansluitend op
een bepaald thema. Ook
korte gerichte schrijfopdrachten aan het einde
van een lessenserie over
een
bepaald
thema
komen in aanmerking,
bijvoorbeeld: schrijf een
e-mail naar een denkbeeldige of echte ‘friend’ en
beschrijf je kamer of het
huis waarin je woont en
vraag hoe je vriend of
vriendin woont.
Deze vormen van differentiatie kun je binnen
een lessenserie realiseren.
Verder lezen

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press, ISBN 0-521-00531-0.
Op de site van de Raad van Europa (www.coe.int) vind je onder education en
languages informatie over het Common European Framework of Reference for
Languages.

■ ■ ■

1.6 Opdrachten

Opdracht 1.1

Formuleer enkele leervragen ten aanzien van het vak Engels op de basisschool in het algemeen en dit hoofdstuk in het bijzonder en schrijf ze op.
Opdracht 1.2

Je hebt ervaring als het gaat om de didactiek van het vreemdetalenonderwijs: je hebt immers zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs
26 1 Doelen en doelstellingen
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les gehad in vreemde talen. Op de basisschool heb je in ieder geval Engels
gehad, en misschien Duits, Fries of Frans als je in de grensstreek of in Friesland woonde. In het voortgezet onderwijs kreeg je Engels, Frans, Duits en
misschien Spaans, Italiaans of Russisch. Omdat je eigen ervaringen een rol
spelen bij je beeldvorming over vreemdetalenonderwijs, is het nuttig als je
ze nog eens ophaalt.
Stap 1

Bespreek in tweetallen of groepjes van vier personen je eigen ervaringen met
talen leren op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Gebruik de gesprekspunten op het opdrachtblad in Appendix 1 (figuur 1.9).
Stap 2

Kruis de activiteiten aan die je zelf hebt ervaren in de tweede kolom.
Stap 3

Schrijf bij elke activiteit welke vaardigheid in deze activiteit wordt geoefend:
luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid,
opzoekvaardigheid, kijken of een andere vaardigheid.
Stap 4

Kies een activiteit die je als zeer positief en/of zeer negatief beoordeelt. Na
bespreking van de negatieve en positieve punten noteer je de conclusies (zie
ook figuur 1.9).
Opdracht 1.3
Stap 1

Lees in reader 1 het onderdeel ‘Communicatief Engels’.
Het is de bedoeling dat basisschoolleerlingen het Engels dat ze leren kunnen
toepassen in alledaagse situaties. Met de volgende opdracht word je je bewust
van het feit of jij ook vaak Engels toepast in buitenschoolse, alledaagse situaties.
Stap 2

Bespreek kort in een tweetal of groepje wat je ervaringen zijn met het toepassen van Engels buiten school en wissel ervaringen uit. Noteer je conclusies.
· Ben je ooit naar een Engelstalig land geweest?
· Spreek je in je vakanties in of buiten Nederland Engels? Zo ja, is dat af en
toe, vaak, altijd?
· Heb je ooit in het buitenland gewerkt of stage gelopen? Zo ja, moest je
Engels spreken?
· Als je een baan hebt: moet je soms Engels spreken voor je werk?
Opdracht 1.4
Stap 1

Lees eerst ‘Hoe goed zijn Nederlanders in Engels?’ in reader 1.
Je schat in deze opdracht je eigen niveau voor Engels voor de verschillende
vaardigheden in.
Stap 2

Wat kun je wel en wat kun je niet met Engels? Schat je eigen taalvaardigheid
in zoals die nu is voor iedere vaardigheid op de schaal van het European
Framework of Reference voor moderne vreemde talen (zie figuur 1.6).
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Stap 3

Doe dat ook voor het niveau per vaardigheid dat je denkt nodig te hebben
om goed Engels te kunnen geven.
Bespreek kort waarom je voor deze niveaus kiest.
Stap 4 (facultatief)
Kies welk niveau je inschat dat de leerlingen aan het eind van de basisschool
moeten hebben bereikt voor iedere vaardigheid.
Opdracht 1.5

Stap 1
Lees ‘Doorlopende leerlijn Engels van basisonderwijs naar basisvorming’
onder ‘Kerndoelen Engels’ in reader 1. Zie ook de kerndoelen Engels basisonderwijs, figuur 1.7.
Stap 2
1 Zijn de kerndoelen helder, met andere woorden geven deze doelen aan
wat je als leerkracht basisonderwijs in groep 7 en 8 moet behandelen qua
hoeveelheid leerstof, niveau, enzovoort?
2 Denk je dat je leerlingen deze kerndoelen kunnen ‘halen’? Zo ja, hoe? Zo
nee, waarom niet?
3 Staat in de kerndoelen beschreven wat je had verwacht? Zijn er zaken die
je mist of die je zou willen toevoegen?
4 Geven de kerndoelen aan de brugklasdocenten duidelijke informatie over
wat de leerlingen op de basisschool aan Engels hebben gehad?
5 Wat is je voorlopige conclusie wat betreft de kerndoelen voor Engels?
Stap 3
Vergelijk de lijst met negatieve en positieve aspecten uit opdracht 1.2 met de
kerndoelen voor Engels in het basisonderwijs. Kijk of je de negatieve punten
in de kerndoelen terugvindt. Doe dat ook met de positieve dingen. Wat zijn
je conclusies?

Reflectie

Opdracht 1.6

1 Met welke onderwerpen uit dit hoofdstuk heb je voor het eerst kennisgemaakt: wat was helemaal nieuw voor je?
2 Welk onderwerp uit dit hoofdstuk denk je dat het meest relevant is voor
de praktijk van het lesgeven in het Engels?
3 Hoeveel tijd heb je buiten de les besteed aan de opdrachten?
4 Waarover zou je meer te weten willen komen in volgende hoofdstukken?
5 Wat vraagt nog om verheldering?

Oriëntatie op hoofdstuk 2

Opdracht 1.7
Stap 1
Vergelijk de kerndoelen Engels voor het basisonderwijs (figuur 1.7) met de
28 1 Doelen en doelstellingen
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kerndoelen Engels voor de basisvorming (figuur 1.8). Vergelijk de vaardigheden en beschrijf in sleutelwoorden de overeenkomsten.
Stap 2
Geef voor elk van de vaardigheden aan of de leerlijn doorloopt van basisonderwijs naar basisvorming.
Stap 3
Noteer je conclusies.
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Ik kan moeiteloos gesproken
taal begrijpen, in welke vorm
dan ook, hetzij in direct
contact, hetzij via radio of tv,
zelfs wanneer in een snel
moedertaaltempo gesproken
wordt als ik tenminste enige
tijd heb om vertrouwd te raken
met het accent.

Ik kan een langer betoog
begrijpen, zelfs wanneer dit
niet duidelijk gestructureerd is
en wanneer relaties slechts
impliciet zijn en niet expliciet
worden aangegeven. Ik kan
zonder al te veel inspanning tvprogramma's en films
begrijpen.

Ik kan een langer betoog en
lezingen begrijpen en zelfs
complexe redeneringen
volgen, wanneer het
onderwerp redelijk vertrouwd
is. Ik kan de meeste nieuwsen actualiteitenprogramma's
op de tv begrijpen. Ik kan het
grootste deel van films in
standaarddialect begrijpen.
Ik kan artikelen en verslagen

C2

C1

B2
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Ik kan zodanig deelnemen aan een
vloeiend en spontaan gesprek dat
normale uitwisseling met
moedertaalsprekers redelijk
mogelijk is. Ik kan binnen een
vertrouwde context actief
deelnemen aan een discussie en
hierin mijn standpunten uitleggen en
ondersteunen.

Ik kan mezelf vloeiend en spontaan
uitdrukken zonder merkbaar naar
uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik
kan de taal flexibel en effectief
gebruiken voor sociale en
professionele doeleinden. Ik kan
ideeën en meningen met precisie
formuleren en mijn bijdrage vaardig
aan die van andere sprekers
relateren.

Ik kan zonder moeite deelnemen
aan welk gesprek of discussie dan
ook en ben zeer vertrouwd met
idiomatische uitdrukkingen en
spreektaal. Ik kan mezelf vloeiend
uitdrukken en de fijnere
betekenisnuances precies
weergeven. Als ik een probleem
tegenkom, kan ik mezelf hernemen
en mijn betoog zo herstructureren
dat andere mensen het nauwelijks
merken.

Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een
breed scala van onderwerpen die
betrekking hebben op mijn
interesses. Ik kan een opstel of
verslag schrijven, informatie
doorgeven of redenen aanvoeren
ter ondersteuning voor of tegen een
specifiek standpunt. Ik kan brieven
schrijven waarin ik het persoonlijk
belang van gebeurte-nissen en
ervaringen aangeef.

Ik kan me in duidelijke, goed
gestructureerde tekst uitdrukken en
daarbij redelijk uitgebreid
standpunten uiteenzetten. Ik kan in
een brief, een opstel of een verslag
schrijven over complexe
onderwerpen en daarbij de voor mij
belangrijke punten benadrukken. Ik
kan schrijven in een stijl die is
aangepast aan de lezer die ik in
gedachten heb.

Ik kan een duidelijke en vloeiend
lopende tekst in een gepaste stijl
schrijven. Ik kan complexe brieven,
verslagen of artikelen schrijven
waarin ik een zaak weergeef in een
doeltreffende, logische structuur,
zodat de lezer de belangrijke punten
kan opmerken en onthouden. Ik kan
samenvattingen van en kritieken op
professionele of literaire werken
schrijven.
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Ik kan duidelijke,
gedetailleerde beschrijvingen
presenteren over een breed
scala van onderwerpen die
betrekking hebben op mijn
interessegebied. ik kan een
standpunt over een actueel
onderwerp verklaren en de
voordelen en nadelen van
diverse opties uiteenzetten.

Ik kan duidelijke,
gedetailleerde beschrijvingen
geven over complexe
onderwerpen en daarbij subthema's integreren, specifieke
standpunten ontwikkelen en
het geheel afronden met een
passende conclusie.

Ik kan een duidelijke, goed
lopende beschrijving of
redenering presenteren in een
stijl die past bij de context en
in een doeltreffende logische
structuur, zodat de toehoorder
in staat is de belangrijke
punten op te merken en te
onthouden.

Interactie

Schrijven
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lezen die betrekking hebben op
eigentijdse problemen, waarbij
de schrijvers een bepaalde
houding of standpunt innemen.
Ik kan eigentijds literair proza
begrijpen.

Ik kan lange en complexe
feitelijke en literaire teksten
begrijpen, en het gebruik van
verschillende stijlen
waarderen. Ik kan
gespecialiseerde artikelen en
lange technische instructies
begrijpen, zelfs wanneer deze
geen betrekking hebben op
mijn terrein.

Ik kan moeiteloos vrijwel alle
vormen van de geschreven
taal lezen, inclusief abstracte,
structureel of linguïstisch
complexe teksten, zoals
handleidingen, specialistische
artikelen en literaire werken.

Productie

Luisteren

Lezen

Spreken

Begrijpen

Figuur 1.6 Beschrijving van het European Framework of References for Modern Languages
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Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk
uitgesproken standaarddialect
wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk,
school, vrije tijd enz. Ik kan de
hoofdpunten van veel radio- of
tv-programma's over actuele
zaken of over onderwerpen van
persoonlijk of beroepsmatig
belang begrijpen, wanneer er
betrekkelijk langzaam en
duidelijk gesproken wordt.

Ik kan zinnen en de meest
frequente woorden begrijpen
die betrekking hebben op
gebieden die van direct
persoonlijk belang zijn
(bijvoorbeeld basis-informatie
over mezelf en mijn familie,
winkelen, plaatselijke
omgeving, werk). Ik kan de
belangrijkste punten in korte,
duidelijke eenvoudige
boodschappen en
aankondigingen volgen.

Ik kan vertrouwde woorden en
basiszinnen begrijpen die
mezelf, mijn familie en directe
concrete omgeving betreffen,
wanneer de mensen langzaam
en duidelijk spreken.

B1

A2

A1
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Ik kan deelnemen aan een
eenvoudig gesprek, wanneer de
gesprekspartner bereid is om zaken
in een langzamer spreektempo te
herhalen of opnieuw te formuleren
en mij helpt bij het formuleren van
wat ik pnobeer te zeggen. Ik kan
eenvoudige vragen stellen en
beantwoorden die een directe
behoefte of zeer vertrouwde
onderwerpen betreffen.

Ik kan communiceren over
eenvoudige en alledaagse taken die
een eenvoudige en directe
uitwisseling van informatie over
vertrouwde onderwerpen en
activiteiten betreffen. Ik kan zeer
korte sociale gesprekken aan,
alhoewel ik gewoonlijk niet
voldoende begrijp om het gesprek
zelfstandig gaande te houden.

Ik kan de meeste situaties aan die
zich kunnen voordoen tijdens een
reis in een gebied waar de
betreffende taal wordt gesproken. Ik
kan onvoorbereid deelnemen aan
een gesprek over onderwerpen die
vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke
belangstelling hebben of die
betrekking hebben op het dagelijks
leven (bijvoorbeeld familie, hobby's,
werk, reizen en actuele
gebeurtenissen).

Ik kan een korte, eenvoudige
ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld
voor het zenden van
vakantiegroeten. Ik kan op
formulieren persoonlijke details
invullen, bijvoorbeeld mijn naam,
nationaliteit en adres noteren op
een hotelinschrijvingsformulier.

Ik kan korte, eenvoudige notities en
boodschappen opschrijven. Ik kan
een zeer eenvoudige persoonlijke
brief schrijven, bijvoorbeeld om
iemand voor iets te bedanken.

Ik kan eenvoudige samenhangende
tekst schrijven over onderwerpen
die vertrouwd of van persoonlijk
belang zjn. Ik kan persoonlijke
brieven schrijven waarin ik mijn
ervaringen en indrukken beschrijf.
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Ik kan eenvoudige
uitdrukkingen en zinnen
gebruiken om mijn
woonomgeving en de mensen
die ik ken, te beschrijven.

Ik kan een reeks uitdrukkingen
en zinnen gebruiken om in
eenvoudige bewoordingen
mijn familie en andere mensen,
leefomstandigheden, mijn
opleiding en mijn huidige of
meest recente baan te
beschrijven.

Ik kan uitingen op een simpele
manier aan elkaar verbinden,
zodat ik ervaringen en
gebeurtenissen, mijn dromen,
verwachtingen en ambities
kan beschrijven. Ik kan in het
kort redenen en verklaringen
geven voor mijn meningen en
plannen. Ik kan een verhaal
vertellen, of de plot van een
boek of film weergeven en mijn
reacties beschrijven.

Interactie

Schrijven

15-08-2002

Ik kan vertrouwde namen,
woorden en zeer eenvoudige
zinnen begrijpen, bijvoorbeeld
in mededelingen, op posters
en in catalogi.

Ik kan zeer korte eenvoudige
teksten lezen. Ik kan specifieke
voorspelbare informatie vinden
in eenvoudige, alledaagse
teksten zoals advertenties,
folders, menu's en
dienstregelingen en ik kan
korte, eenvoudige,
persoonlijke brieven begrijpen.

Ik kan teksten begrijpen die
hoofdzakelijk bestaan uit
hoogfrequente, alledaagse of
aan mijn werk gerelateerde
taal. Ik kan de beschrijving van
gebeurtenissen, gevoelens en
wensen in persoonlijke brieven
begrijpen.

Productie

Luisteren

Lezen

Spreken

Begrijpen
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Figuur 1.7 Kerndoelen Engels basisonderwijs
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Figuur 1.8 Kerndoelen Engels basisvorming
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36 1 Doelen en doelstellingen
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Figuur 1.9 Opdracht 1.2, Stap 4
Activiteiten

Vaardigheden

Conclusie

1 luisteren naar een verhaal op de
band en meelezen
2 klassikaal verhalen of boeken
lezen zonder band
3 nazeggen van zinnen in een
taalpracticum
4 een Engelstalige toneelvoorstelling
bezoeken
5 grammaticaregels leren en
oefenen in zinnen
6 boeken bespreken in de klas
7 discussiëren in de klas
8 spreekbeurten houden in het
Engels
9 naar popsongs luisteren
10 video of films bekijken
11 woorden en idioom leren
12 vertalen Nederlands-Engels of
Engels-Nederlands
13 dialogen of sketches oefenen of
beluisteren
14 luistertoetsen maken
15 Engelse woorden verzamelen die
je al kende
16 uitspraak oefenen
17 e-mailen met leerlingen in het
buitenland
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Leren communiceren

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

■ ■ ■

Ter introductie
Starter: At the restaurant
Oriëntatie
Praktijkvoorbeelden
Reader 2: Wat leer je bij Engels?
Opdrachten
Appendix 2

2.1 Ter introductie

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
· de doorlopende leerlijn van Engels in het basisonderwijs naar Engels in de
basisvorming;
· de rol van de communicatieve benadering bij Engels;
· hoe je met het lespakket Engels omgaat;
· een aantal opvattingen over het spreken van Engels, de verschillen tussen
Engels en Amerikaans en de plaats van uitspraaktraining.
Centraal staat de vraag of je bij Engels een taal leert of dat je leert communiceren, met andere woorden is het belangrijker om wat je wilt zeggen of vragen in het Engels over te brengen of is het belangrijker om iets correct te zeggen of te schrijven? Je denkt na over praktische zaken die belangrijk zijn bij
het organiseren van de communicatie in de klas, bijvoorbeeld door middel
van simulaties.
Je vertaalt de algemene doelen van een ‘cursus’ Engels op de basisschool naar
doelstellingen per hoofdstuk in het lespakket Engels en naar je eigen doelen.
Je krijgt inzicht in welke praktische zaken de leerlingen per hoofdstuk leren
zodat de leerlingen het Engels dat ze leren in de praktijk als nuttig ervaren.
Ook wordt de aansluiting met het voortgezet onderwijs nader uitgewerkt,
met name de vraag welke vaardigheden de leerlingen meenemen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
De doelen voor dit hoofdstuk zijn:
1 Je krijgt inzicht in de rol die Engels in het basisonderwijs speelt in de
doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs.
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2 je krijgt inzicht in de communicatieve doelstellingen bij Engels en hoe je
communicatieve activiteiten in de praktijk kunt organiseren.
3 Je krijgt inzicht in de manier waarop je het lespakket kunt gebruiken om
je doelen voor Engels vorm te geven.
4 Je verdiept je in het Eibo-thema ‘At the restaurant’.
5 Je maakt een start met het analyseren van een lespakket voor Engels in het
basisonderwijs en met de voorbereiding voor een speech of presentatie
over Engels voor een ouderavond.

■ ■ ■

2.2 Starter: At the restaurant

Het onderwerp bij deze starter is ‘hoe bestel je iets in een restaurant?’.
Stap 1
Inventariseer in tweetallen hoe je in het Engels iets bestelt en om iets vraagt (de
rekening, een glas water, wat brood of saus bij de maaltijd) in een restaurant.
Wat zijn voor jou eventueel lastige zinnen?
Schrijf op welke frases je niet kent of over welke je onzeker bent.
Vraag aan anderen hoe je dat zegt in het Engels.
Stap 2
Werk in tweetallen.
Maak nu een rollenspel van twee dialoogkaarten met minimaal acht vraagen antwoordzinnen: de een is waitress/waiter, de andere is de customer.
Vergeet niet een begin en eind voor dit gesprekje te bedenken.
Stap 3
Maak een kopie van de menukaart uit Appendix 2, figuur 2.9. Vul op de
menukaart in
4 starters,
4 main courses met groenten en keuze uit aardappelen, rijst of patat,
4 desserts,
4 drinks.
Zoek de spelling van de woorden op in het woordenboek: er mogen geen
fouten op de menukaarten staan.
Stap 4
Speel de dialoog met elkaar en gebruik de menukaart.
Speel daarna het gesprekje met je andere buur.
Speel ook de dialoog van je buurvrouw of -man met elkaar.
Corrigeer de dialogen indien nodig en bedenk samen ook ‘extra’ zinnen en
vragen, bijvoorbeeld een variatie of nieuwe combinatiegelijkheid in het menu.
Stap 5
Maak een kopie van de rollenkaarten in Appendix 2, figuur 2.10.
Noteer alle vragen en antwoordmogelijkheden van stap 2 en 3 op het blad
met de rollenkaarten.
Je hebt nu een selectie van woorden en zinnen over het onderwerp ‘iets bestellen in een restaurant’ bij elkaar gezet. In de Appendix vind je een lijst met
Eibo-thema’s: mogelijke thema’s voor Engels in het basisonderwijs.
In de volgende hoofdstukken volgen andere thema’s die je bij Engels in het
basisonderwijs kunt gebruiken bij spreekvaardigheid.
40 2 Leren communiceren
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Figuur 2.1 Junior Textbook

■ ■ ■

2.3 Oriëntatie

‘Engels in het basisonderwijs stelt niet veel voor want ze beginnen in de brugklas
toch vaak opnieuw.’
‘Je kunt gewoon volgens de methode werken, want daar staat alles al in.’
‘Mijn uitspraak is meer Amerikaans dan Engels, dus ik probeer zo min mogelijk in
de klas Engels te spreken om de leerlingen niet het slechte voorbeeld te geven.’
Doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar basisvorming

Je hebt in de oriëntatieopdracht de kerndoelen van basisonderwijs en basisvorming met elkaar vergeleken en conclusies getrokken.
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De aansluiting tussen Engels in het basisonderwijs en Engels in de basisvorming verloopt in de praktijk niet altijd vlekkeloos. Wat zijn de oorzaken?
Ten eerste werk je als basisschoolleerkracht vanuit een algemene didactiek en
pedagogiek gerelateerd aan de leeftijd van de leerlingen en ben je als het
ware ‘gespecialiseerd in kinderen’.1 De docenten Engels in de basisvorming
concentreren zich over het algemeen op het overbrengen van de leerstof en
zijn dus meer vakgericht. Dat veroorzaakt vaak een probleem, ook omdat
beide ‘partijen’ vaak niet voldoende geïnformeerd zijn over de verschillende
wijzen van werken.
Ten tweede speelt het heterogene niveau een rol. De brugklasdocenten hebben vaak het idee dat ze opnieuw moeten beginnen met Engels, omdat de instroom van leerlingen zo heterogeen is. Deze houding ontmoedigt de basisschoolleerkrachten die vaak onderschatten wat de kinderen leren aan Engels
in circa 80 uur in het basisonderwijs. Ook in het basisonderwijs echter is het
niveau heterogeen en zul je als leerkracht, zoals al eerder gezegd, ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen dezelfde dingen kunnen, bijvoorbeeld de weg
vragen of je eigen kamer beschrijven, maar niet alle leerlingen kunnen dat
even goed of snel.
Het gaat dus niet om de vraag hoe veel woorden en structuren de kinderen
bij Eibo hebben geleerd, maar meer om welke vaardigheden ze beheersen.
Het is logisch om voor ieder vak een doorlopende leerlijn na te streven vanuit basisonderwijs naar basisvorming. Je ziet dat de kerndoelen in principe
voldoende mogelijkheden bieden voor aansluiting bij Engels.
De vraag die je jezelf onder andere zou moeten stellen is hoe de manier waarop je Engels geeft de doorlopende leerlijn kan bevorderen. De aansluitingslast ligt echter bij het voortgezet onderwijs: daar moet zo goed mogelijk worden voortgebouwd op wat in de basisschool is geleerd, niet alleen aan kennis, maar vooral aan vaardigheden. Als dat goed gebeurt, is er eigenlijk geen
enkel probleem.
De belangrijkste verworvenheden bij Engels zijn:
1 Kinderen maken op de basisschool voor het eerst kennis met het leren van
een vreemde taal. Omdat het om de Engelse taal gaat, werkt dat natuurlijk
door bij Engels in de basisvorming. De moderne lespakketten voor de basisvorming houden wat betreft woordverwerving, voorkennis en tempo dan
ook rekening met het feit dat de kinderen al Engels hebben geleerd. Vooral
spreekdurf is belangrijk. Maar ook bij Frans werkt het door: zonder Eibo is
het voor kinderen in de brugklas moeilijker om Frans te leren omdat het
proces van bewust een vreemde taal leren nieuw voor hen zou zijn.
2 Uit onderzoek2 door studenten naar de voorkennis van Engels in groep 5
en 6 en de kennis van Engels in groep 7 en 8 blijkt dat door de lessen Engels in het basisonderwijs de kinderen geleidelijk het schriftbeeld aan het
woord gaan koppelen. Terwijl in groep 5 en 6 de leerlingen nog bijna alle
woorden fonetisch schrijven, dus zoals je ze uitspreekt, zie je dat ze in
groep 7 en 8, afhankelijk van de leertijd die op school aan Engels is besteed, zich meer bewust worden van de spelling en dat de woorden beter,
dus correcter gespeld worden.
3 Door de lessen Engels zijn de leerlingen zich in min of meerdere mate bewust geworden van de voorkennis van Engels die ze buiten school opdoen. Daardoor en door wat ze er in de lessen Engels bijleren, gaan ze be1
2

Rob Diephuis, ‘Verder met Engels na de basisschool’, SLO 1984.
Informeel onderzoek naar voorkennis Engels door studenten van de Marnix
Academie, Utrecht, 2000.
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wuster met Engels buiten school om. Dat is bevorderlijk voor het leerproces omdat ze daardoor makkelijker nieuwe woorden en zinnen aan voorkennis kunnen koppelen.
4 Kinderen leren dus veel Engels buiten school, maar doen en kunnen er
nog niet echt iets mee: de taalproductie moet nog in gang worden gezet.
Zie figuur 2.2 en 2.3. Ze kunnen bijvoorbeeld nog geen complete en correcte gesprekjes voeren. Door Eibo wordt de voorkennis gestructureerd en
gekoppeld aan de nieuwe woorden en zinnen waardoor ze hun voorkennis kunnen toepassen in communicatie.
5 Zelfs kinderen die weinig Engels kregen in groep 7 en 8 hebben enige oefening in spreekvaardigheid gehad, waardoor het idee om een vreemde
taal, in dit geval Engels, te spreken voor hen vertrouwd is.
6 Ten slotte: niet onbelangrijk in het onderwijs is de motivatie van de leerlingen en de leeftijd waarop ze Engels leren. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn zeer gemotiveerd om Engels te leren: English is cool! Het is belangrijk om gebruik te maken van deze intrinsieke motivatie.
De hiervoor genoemde punten betreffen vaardigheden en het in gang zetten
van een leerproces. Dat is moeilijk te meten of te toetsen bij instroom in de
brugklas. Vandaar dat soms in de basisvorming niet altijd duidelijk is wat de
kinderen in het basisonderwijs hebben geleerd.
Een manier om duidelijk te maken wat kinderen leren in het basisonderwijs,
niet allen aan hun eigen leerkrachten of aan de brugklasdocenten, maar ook
aan henzelf, is het taalportfolio. (Zie reader 2 voor meer informatie.)
Figuur 2.2

Figuur 2.3
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Leren communiceren met behulp van het lespakket

Uit de lijst van eigen ervaringen met vreemdetalenonderwijs in hoofdstuk 1
blijkt waarschijnlijk dat je vindt dat je een aantal dingen goed hebt geleerd
en een aantal dingen graag anders had willen leren.
Om als leerkracht in het basisonderwijs de kinderen dingen te leren waar ze
iets aan hebben, kun je je een aantal dingen voornemen. Vaak zijn dat algemene voornemens als: ‘Ik ga het praktischer doen’ of ‘Ik ga ze meer laten
lezen’ of ‘Ik ga werken met internet’. Maar hoe geef je daar nu per week of
per les vorm aan? Hoe werk je aan dergelijke persoonlijke doelen en vooral:
hoe helpt het boek je daarbij? De vraag is dan duidelijk ‘Wat leert een leerling
bij jou in de klas doen met de taal die in het hoofdstuk wordt aangeboden?
Met andere woorden: hoe leiden alle activiteiten die in het boek worden beschreven tot een goed resultaat? Wat moet je anders doen bij Engels dan bij
de lessen Nederlands?’
Je hebt ervaring met het leren van talen. Je hebt je moedertaal geleerd en ook
enkele vreemde talen of een tweede taal. Ook deze ervaringen tellen mee als
je jezelf afvraagt wat je de leerlingen in je lessen Engels laat doen.
Als het lespakket niet of niet voldoende in communicatief Engels voorziet,
kun je het niet klakkeloos volgen. Ook kan het zijn dat niet alle activiteiten
in de methode geschikt zijn voor je leerlingen; misschien zijn ze te moeilijk
of te makkelijk. Je zult dan aanpassingen moeten bedenken om bijvoorbeeld
zelf het communicatieve element in te brengen, accenten te leggen en het
lesmateriaal aan te vullen indien nodig. Je zult je lessen Engels zo moeten inrichten dat ze op de praktijk gericht zijn. Omdat volgens de kerndoelen prioriteit wordt gegeven aan mondelinge taalvaardigheid, zul je de leerlingen
dan ook veel laten spreken in tweetallen of groepjes over alledaags onderwerpen.
Omdat kinderen al veel Engels leren buiten school moeten ze bovendien ook
hun voorkennis kwijt kunnen.(Zie ook ‘What’s New?’ in de Appendix, figuur
2.11.)
Uitspraak

Buiten school horen kinderen al veel Engels als ze naar de televisie kijken,
naar popsongs luisteren of via reclame op radio en televisie. Op de geluidsfragmenten in het lespakket staan native speakers. De moderne lespakketten
zullen niet alleen aandacht besteed hebben aan het opnemen van verschillende vrouwelijke en mannelijke stemmen, maar ook aan verschillende accenten en verschillende manieren van uitspraak. Mocht je uitspraak niet zo
goed zijn of denk je dat je een te Amerikaanse uitspraak hebt, bedenk dan dat
jij als leerkracht slechts één van de vele voorbeelden bent waar de kinderen
naar luisteren. Maar een voorwaarde is wel dat je altijd de geluidsfragmenten
uit het lespakket gebruikt. Buiten school zijn er veel ‘modellen’, maar ‘the
speaker in the box’ is het voorbeeld voor de kinderen als ze zinnen en woorden gaan naspreken in de les. In de reader staan tips voor de uitspraak.

■ ■ ■

2.4 Praktijkvoorbeelden

Lees de praktijkvoorbeelden en bespreek met elkaar de discussiepunten.
Een brugklasleerling klaagt over het feit dat de les een serie oefeningen is. ‘Als de
ene oefening klaar is dan beginnen we aan de volgende.’
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De leerkracht merkt op dat je, anders dan bij Nederlands, bij Engels nooit een goed
gesprek kunt houden en dat er altijd heel eenvoudige taal wordt gebruikt: ‘Ze kunnen alleen maar zeggen “Yes, I do” en “No, I don’t” en bij Nederlands kun je tenminste een klassengesprek houden.’
Een volwassene wil graag op bezoek bij familie in Canada. ‘De reis is in juli en augustus dus ik dacht ik ga maar voor de kerst beginnen met een korte cursus Engels.
Het is alleen maar om wat beter uit de voeten te kunnen, weet je.’
Discussiepunten
1 Hoe voorkom je dat jouw leerlingen ook vinden dat ze alleen maar met
oefeningen bezig zijn? Hoe breng je variatie in de oefeningen en geef je de
leerlingen toch het gevoel dat alle onderdelen leiden naar hetzelfde doel?
2 Zijn er manieren waarop je toch een gesprek kunt hebben met leerlingen
die beginners zijn wat betreft taalniveau? Kun je bijvoorbeeld meepraten
als je de taal nog aan het leren bent en hoe kan dat dan? Of: kun je als
non-native speaker praten met een native speaker en hoe kan dat dan?
Tip: zijn er verschillende manieren om hetzelfde te zeggen, bijvoorbeeld ‘I
think that’s wrong’?
3 Stel je bent de leerkracht. Wat zou je in het programma van deze cursus
opnemen? Welke dingen zou deze cursist(e) moeten leren? Kun je een cursus op maat bieden? Er is maar weinig tijd beschikbaar.

■ ■ ■

2.5 Reader 2: Wat leer je bij Engels?

Kinderen zijn zeer geïnteresseerd in Engels omdat ze popmuziek willen meezingen of begrijpen, omdat ze denken dat ze er in hun vakantie iets aan hebben om met vriendjes of vriendinnetjes te praten of gewoon omdat ze Engels
cool vinden.
Dat komt prima uit, want de einddoelen van Engels in het basisonderwijs richten zich op gebruiksengels. Ze gaan niet over wat je moet weten maar over wat
je moet kunnen doen. Dat leer je door in de klas al doende te oefenen.
In hoofdstuk 1 heb je gekeken naar wat je van het taalonderwijs verwacht en
wat je er zelf van geleerd hebt. Nu moet je beslissen wat je de leerlingen gaat
leren, dat wil zeggen hoe je het lespakket gaat gebruiken, zodat het resultaat
zo is dat je leerlingen nu, en ook later, vinden dat ze nuttige dingen hebben
geleerd bij Engels.
Engels leren gebruiken

Er is een verschil tussen het gebruik van Engels door de leerlingen in de klas
en het gebruik dat ze er buiten school van gaan maken.
Nuttig in de klas
· Om in de klas goed Engels te kunnen gebruiken of begrijpen, moeten de
leerlingen woorden leren die tijdens de lessen Engels veel worden gebruikt. ‘Take your books; Come here; Have you finished?’ zijn voorbeelden
van ‘classroom English’.
· Ook moeten ze Engelse woorden en zinnen leren om de activiteiten tijdens
de les uit te voeren, dus ‘gespreksstof’ over alledaagse onderwerpen zoals persoonlijke gegevens, woonomgeving, vrije tijd en hobby’s, eten en drinken,
tijdsaanduiding, personen beschrijven, op straat, in de winkel, in de klas.
2.5 Reader 2: Wat leer je bij Engels? 45
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Nuttig buiten de klas
Het is nuttig om taal te leren die leerlingen tijdens de zomervakantie kunnen
gebruiken bij het spelen met andere kinderen. Het is leuk om de teksten van
je favoriete groep te beluisteren en de Engelse teksten te begrijpen. Bij televisiekijken is het luisteren naar Engels (zonder ondertitels) iets waar leerlingen
plezier van kunnen hebben. Veel kinderen chatten of e-mailen in het Engels.
Rollenspellen

Tijdens de lessen Engels is het goed een mix aan te bieden van dingen die nu
al kunnen worden gebruikt en dingen die ‘later’ buiten de les worden gebruikt.
Een manier om dat te doen is om de leerlingen Engels te laten gebruiken in
de klas in nagespeelde situaties. Niet alle situaties waarin Engels wordt gesproken kun je in de praktijk ervaren. Het helpt dat leerlingen al zo veel Engels buiten school horen en lezen. Op school leren ze het best door situaties
in de klas na te bootsen, te simuleren: Engels spreken in een situatie die nét
echt is. Voorwaarde is wel dat ze het als realistische situaties ervaren.
Het voordeel is dat je de situatie in de klas kunt controleren. Je kunt zorgen
dat het Engels niet te moeilijk wordt, dat alles wat je nodig hebt van tevoren
wordt aangeleerd, dat je direct daarna kunt nabespreken, dat je voor hulp
zorgt als het moeilijk wordt. In zoverre is het een situatie die veel ‘veiliger’ is
dan de praktijk.
Voorbeeld: na het doorwerken van een lessenserie over eten en drinken, wil
je bereiken dat de leerlingen buiten school straks in een restaurant zelf een
maaltijd kunnen bestellen. Je denkt dus na over het volgende:
1 Wat kunnen ze al zeggen dat ook in een restaurant wordt gezegd in zo’n
situatie? Je hebt ze bijvoorbeeld al geleerd hoe ze moeten groeten als ze iemand voor het eerst ontmoeten en hoe ze ergens om vragen.
2 Welke woorden en zinnen moet je ze vooraf leren voordat ze iets kunnen
bestellen?
3 Wat laat je ze bestellen? Neem gerechten die populair zijn en altijd wel
een keer zullen worden besteld. Of: laat de leerlingen kiezen uit de gerechten die ze zelf lekker vinden want die zullen ze waarschijnlijk ook willen bestellen. Of: neem gerechten die typisch horen bij het land waar de
taal wordt gesproken.
4 Hoe creëer je een levensechte situatie die leerlingen ook als echt herkennen? Gebruik bijvoorbeeld echte menukaarten. Richt een restaurant in
met ‘echte’ spullen.
Authentiek of aangepast Engels3?

In het moderne vreemdetalenonderwijs is het belangrijk dat je bereikt dat
een leerling zich goed kan uitdrukken in de vreemde taal. De manier om dat
te bereiken is nogal veranderd ten opzichte van een aantal jaren geleden. Het
belangrijke punt is: Hoe maak je het complexe geheel van de vreemde taal
voor de leerling ‘behapbaar’. In het verleden is dat geprobeerd door de taal
als het ware voor de leerlingen te filteren: de leerling kreeg alleen die stukjes
taal aangeboden die begrijpelijk waren (Mr Brown is going to town, Mr Brown is
leaving his car. Mr Brown is locking his car. Mr Brown is walking to the centre, enzovoort.) De taal werd zo versimpeld dat er maar een beperkt aantal grammaticale constructies en een beperkt aantal woorden in vereenvoudigde zinnen werd aangeboden.
3

Origineel Engels zoals het in het dagelijks leven in Engelstalige landen
wordt gebruikt.
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Maar je kunt je afvragen of het ‘levensechte’ taal is: Kun je deze zinnen wel
gebruiken als je met Engelstaligen spreekt? Men ging zich dus afvragen of er
een andere manier is om de taal voor de leerlingen zo te vereenvoudigen of
uit te kiezen zonder het aspect van levensechtheid in te leveren. Met andere
woorden: is er een andere manier om wel direct de taal door de leerlingen te
kunnen laten gebruiken? Welke zinnen en woorden zijn voor leerlingen
goed te leren terwijl ze toch ook goed bruikbaar zijn in situaties waar ze in de
werkelijkheid voor kunnen komen te staan?
De volgende vraag die men zich stelde was: Wat doe je eigenlijk met taal? Je
brengt boodschappen over, je maakt iets duidelijk aan de ander, je communiceert met de ander. Maar hoe? Zijn er eenvoudige en moeilijker manieren
om dit te doen? Als het eenvoudig kan is dat dan bruikbaar in de klas? Als iemand zegt: ‘Let’s have a meal, shall we?’ en een ander zegt: ‘What shall we do?
Have a meal first?’ terwijl weer een ander zegt: ‘My proposal is to have a meal
first before we do anything else because I am starving. Aren’t you?’, dan zeggen ze
alle drie eigenlijk hetzelfde, namelijk: ‘Laten we gaan eten’. Blijkbaar kun je
met elkaar praten op verschillende niveaus. Er is geen essentieel verschil tussen zeggen: ‘Yes I do’ of ‘Yes, indeed’, of ‘Yes, most certainly’, of ‘Indeed, I
couldn’t agree more’ of ‘I quite agree’. In alle gevallen bedoel je dat je het met de
vorige spreker eens bent.
Vereenvoudigen van taal voor leerlingen zou wel eens kunnen worden bereikt door uit te gaan van authentieke taal en door een selectie te maken uit
de zinnen die native speakers zelf ook gebruiken. Naar mate het moeilijkheidsniveau toeneemt, wordt de selectie van zinnen die aangeboden wordt
vervolgens moeilijker omdat de leerlingen meer begrijpen en herkennen.
Dat heeft als voordeel dat de leerlingen vanaf het begin meteen de zinnen
die aangeboden worden kunnen gebruiken en vooral dat de leerlingen die
zinnen in gesproken Engels herkennen! De zinnen die geleerd worden hoor
je ook op de tv en hoor je in liedjes. Vergelijk ‘Shall we go by bus or by underground?’ eens met ‘Mr Brown is going to town. Mr Brown is parking his car’.
Als je wilt dat leerlingen direct gaan spreken in de vreemde taal is het zaak
om ze niet onnodig moeilijke dingen te leren. Als de leerlingen merken dat
wat zij willen zeggen goed overkomt is het doel bereikt, zeker in het begin.
Later komt de tijd om dit te gaan verfijnen, steeds correcter te maken en andere varianten te leren gebruiken. Maar het beleven van plezier door het
kunnen communiceren in een vreemde taal, dat is wat je met de communicatieve aanpak probeert te bereiken.
Variatie door uitbreiding woordenschat

Als je leerlingen Engels leert op basis van een aantal geselecteerde zinnen
waarmee de leerlingen kunnen communiceren, dan is het belangrijk om
voor variatie te zorgen. Steeds hetzelfde zeggen is niet motiverend voor de
klas. Om het leren in deze beginfase niet te moeilijk te maken, kun je variatie in taalgebruik aanbrengen door de woordenschat uit te breiden. Als je
meer woorden tot je beschikking hebt om te gebruiken maakt dat communiceren direct makkelijker zonder dat het het leerproces veel moeilijker maakt.
Bij het leren van woorden is het belangrijk dat je het doel goed voor ogen
houdt: het goed overbrengen van boodschappen. Dat doel bepaalt welke
woorden moeten worden geleerd. Dit betekent dat je bij de keuze van de
woorden die je leerlingen laat leren van de volgende principes uitgaat:
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1 Het woord komt vaak in gesproken Engels voor. Dan pas is het nuttig dit
woord te leren.
2 Je herhaalt woorden die je verwacht te gaan gebruiken actief bij het oefenen van de dialogen. Woorden die je verwacht niet vaak te gaan gebruiken leer je alleen begrijpen (receptieve woordenschat).
Voorbeeld: moeilijk = difficult. Dat leer je de leerlingen gebruiken bij het
spreken. Andere varianten zoals: (It’s) hard, complicated, enzovoort leer je
begrijpen als varianten van het woord difficult dat je zelf altijd gebruikt
als je wilt zeggen dat iets moeilijk is.
3 Het woord moet passen in de situaties/dialogen die worden geoefend. Je
leert dus niet alle woorden die in een tekst staan maar alleen een selectie
van woorden die je goed en vooral ook vaak kunt gebruiken.
4 Je kiest een beperkt aantal woorden zodat je ook in de lessen de tijd hebt
om ze een aantal keren te herhalen. Het heeft weinig zin woorden te laten
leren die je later nooit meer herhaalt. Als een woord zorgvuldig is geselecteerd en waard om te leren omdat het vaak wordt gebruikt dan is het ook
waard om te worden herhaald. (Zie figuur 2.4.)
Als de leerlingen meer woorden kunnen gebruiken, zijn ze in staat om flexibeler
de taal te gebruiken zonder dat ze direct te maken krijgen met de regels waarop
de taal is gebaseerd. Het aantal regels waarmee de leerling op het basisonderwijs
wordt geconfronteerd is vrij beperkt. Bovendien zitten ze verborgen in de taal
die de leerlingen krijgen aangeboden; ze worden niet uitgelegd, maar nemen ze
automatisch over als ze de zinnen op de cd horen en ze gaan naspreken.
Woordenschatverwerving bij anderstalige leerlingen

Problemen bij woorden leren of woordenschat uitbreiden kunnen zich soms
voordoen als anderstalige leerlingen bepaalde concepten niet in hun eigen
taal en ook niet in het Nederlands kennen, bijvoorbeeld dubbeldekker (bij
het thema ‘op straat’), tuinbroek (bij ‘kleding’), pindakaas (bij ‘eten en drinken’), jeugdherberg (bij ‘vakantie’).
Dan kun je ook niet verwachten dat ze dat woord in het Engels kunnen leren
benoemen.
Een aantal simpele manieren om niet alleen anderstalige, maar alle leerlingen te helpen bij het leren van nieuwe woorden vind je hieronder:
· Visualiseren, dus het voorwerp aanwijzen, het voorwerp of begrip op plaatmateriaal laten zien en ook de kinderen het voorwerp laten aanwijzen.
· Het woord altijd in een zin en in een context of thema gebruiken. Niets is
zo moeilijk als een woord buiten de context onthouden.
· Gebruik de handvaten die het woord heeft; lijkt het op een ander – bekend – woord?; komt het al in een bepaalde context voor?; bied woorden
aan die bij elkaar horen.
· Leer alleen woorden aan die de leerlingen zelf in een gesprekje kunnen gebruiken.
Individuele woordenschat

Je werkt met de leerlingen het lespakket Engels gedurende het jaar door. Ze
gebruiken allerlei woorden in situaties die ze herkennen als echte situaties uit
het dagelijks leven. Ze leren veel Engels maar vervolgens moet je naar manieren zoeken om dit alles vast te houden en te zorgen dat ze het geleerde
ook later kunnen gebruiken.
Hier wordt als voorbeeld genomen het leren van woorden maar hetzelfde
kan worden gezegd van dialogen en zinnen.
48 2 Leren communiceren
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Figuur 2.4 Elementary Vocabulary Games
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In het lespakket Engels wordt gezorgd voor een goede volgorde van activiteiten voor het leren van de taal. Dat volg je als leerkracht. Maar het leren gebeurt in de klas. Er zijn verschillen tussen leerlingen onderling wat betreft
hun interesses, leefomgeving, voorkennis, familie enzovoort. Het is belangrijk dat je als leerkracht recht doet aan die verschillen. Dat kan een lespakket
nooit verzorgen. Jij kent als leerkracht de leerlingen en weet wat ze nodig
hebben. Sterker nog, de leerlingen weten zelf veel beter wat ze nodig hebben
dan de leerkracht. Als leerkracht moet je dus manieren bedenken om leerlingen individueel en zelfstandig te laten leren.
50 2 Leren communiceren
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Voorbeeld:
In het lespakket is het thema Sport aan de orde. Het boek gebruikt als voorbeeld tennis, hockey en voetbal. In de klas zit een leerling die een kano heeft
en leerlingen die aan skaten doen. Als die leerlingen aan kinderen in het buitenland moeten uitleggen wat zij aan sport doen, hebben zij andere woorden
nodig dan iemand die op tennis zit. Vaak kunnen ze wel de zinnen uit de lessen gebruiken: ‘I like …’ of ‘Let’s go …ing’ of ‘No, I don’t like …ing’, maar de
woorden die in die zinnen gebruikt worden, zijn voor de individuele leerlingen anders. Tijd dus voor een persoonlijke woordenlijst, een ‘personal file’
waarin de leerlingen woorden opschrijven die bij hen als persoon, als taalleerder passen.
De verschillen spelen ook op een andere manier. Als twee leerlingen hetzelfde
hoofdstuk doorgewerkt hebben is de kennis die ze hebben opgedaan niet
noodzakelijkerwijs hetzelfde. Waar één leerling moeite mee heeft, gaat een
andere leerling makkelijk af. In de ‘personal file’ of het eigen woordenlijstje
van de leerling hoeven niet per se dezelfde woorden te worden opgenomen
als in dat van een medeleerling. Als leerlingen in de les leren hoe je in het Engels vraagt naar de hobby van een vriendje of vriendinnetje dan leren zij hoe
je dat in een gesprekje vraagt. Als je vervolgens laat inventariseren welke hobby’s bijvoorbeeld een aantal klasgenoten of andere vriendjes of vriendinnetjes
hebben, maakt dat de les nuttig en doelmatig voor iedere individuele leerling.
Je kunt hen onbekende woorden laten opzoeken in het woordenboek, en dat
maakt de opbrengst van de les iets waar de leerlingen buiten de les veel aan
kunnen hebben als ze in het Engels met anderen over hun hobby praten.
Uitspraakvarianten

Engelsen complimenteren Nederlanders vaak met hun uitspraak en gebruik
van het Engels. Ze begrijpen al gauw wat je bedoelt ook al horen ze dat je uit
het buitenland komt. Dat betekent niet dat je uitspraak inderdaad fantastisch is. Sprekers van Engels als moedertaal staan het minst tolerant tegenover afwijkingen van de uitspraak, maar soepel als het gaat om het gebruik
van taalregels en het begrijpen van de taal.
In Nederland hebben wij ons lange tijd op de Engelse uitspraak en zinsbouw
gericht. Pas de laatste jaren is er een kentering merkbaar. Engels is een communicatietaal geworden voor een groot aantal mensen. Door die functie is
bij ‘global English’ het Brits Engels dan ook niet het model voor de uitspraak.
Amerikaans Engels en andere varianten, Zuid-Afrikaans Engels en Australisch
Engels worden nu ook gebruikt bij het inspreken van geluidsmateriaal voor
lespakketten Engels. Bovendien horen de leerlingen buiten school ook veel
varianten van Engels in bijvoorbeeld televisieprogramma’s.
Hoe ga je om met uitspraakvarianten in de les, met andere woorden wat accepteer je wel en wat accepteer je niet?
Het belangrijkste is dat de boodschap wordt begrepen. Verstaanbaarheid
heeft meer te maken met begrip dan met het verschil tussen ‘mooi Engels’ en
‘Engels dat te wensen overlaat’, mits de gesprekspartner begrijpt waar je het
over hebt. Natuurlijk is het zo dat het Engels dat je gebruikt beter wordt en
meer gaat lijken op dat van een native speaker naarmate je meer oefent, maar
dat heeft tijd nodig.
Het is dus belangrijk dat je kijkt in welke gevallen de verstaanbaarheid duidelijk afneemt en waar het ‘niet helemaal perfect Engels is, maar wel te begrijpen’.
2.5 Reader 2: Wat leer je bij Engels? 51
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Hier volgen een aantal tips die je kunt gebruiken bij het beoordelen van uitspraak.
· De Amerikanen zeggen de /r/ aan het eind van een woord, Britten laten
die weg (bijvoorbeeld ‘better’). Hier is de Amerikaanse variant voor leerlingen makkelijker: hij staat geschreven dus waarom zouden we hem dan
niet uitspreken? In het Nederlands wordt de /r/ aan het eind van een
woord immers ook uitgesproken.
· In hetzelfde woord is de uitspraak van de /t/ in het Brits Engels logischer
dan in het Amerikaans: Er staat een /t/ dus waarom zou je dan geen /t/ uitspreken en niet, zoals de Amerikanen doen, van de /t/ een /d/ maken?
· Bij de beroemde ‘th’ kun je zeggen dat de verstaanbaarheid van de gebruikte taal vaak niet afneemt als je in plaats van de ‘th’ een /d/ of een /z/
gebruikt of, zoals bij de stemloze ‘th’ een /f/ of een /s/.
· In het Brits Engels is de laatste letter in het woord ‘bed’ ook inderdaad een
/d/. Nederlanders maken daar vaak een /t/ van. ‘I’m going to bed’ klinkt bij
een Nederlander vaak als ‘I’m going to bet’ en dan is het maar een gok of
een Engelstalige spreker je direct goed begrijpt. Een goede oplossing hiervoor is om te zeggen dat de klinker vóór zo’n klank (in dit geval een /d/)
altijd langer is dan in andere gevallen.
· Een aspect dat de verstaanbaarheid heel snel bevordert is het goed gebruik
van de klemtoonpatronen in het Engels: zorg dat de klemtoon in de zin
goed ligt want dan begrijpt een Engelstalige gesprekspartner veel sneller
wat wordt bedoeld, bijvoorbeeld in thirteen. Hetzelfde geldt voor de klemtoon in woorden van meer dan drie lettergrepen, bijvoorbeeld in ham
sandwich.
Het lespakket Engels bevat onder andere luister- en naspreekoefeningen. Gebruik de geluidsfragmenten om de kinderen de woorden en zinnen te laten
naspreken, liefst een paar keer. Dat maakt het voor hen ook makkelijker om
gesprekjes te voeren en bovendien krijgen ze zo de correcte uitspraakvoorbeelden voorgeschoteld.
Het taalportfolio

Wat de leerlingen aan Engels leren buiten school is moeilijk meetbaar. Ook
heeft het een meerwaarde die niet altijd duidelijk zichtbaar wordt in de les.
Er is echter een middel ontwikkeld waarmee je kunt vastleggen wat de leerlingen aan Engels binnen en buiten school hebben geleerd: het Europese
taalportfolio. Er zijn taalportfolio’s voor het basis-, voor het voortgezet en
voor het beroepsonderwijs. Het taalportfolio basisonderwijs is nog in ontwikkeling. (Figuur 2.5.)
Het Europese taalportfolio maakt voor het beschrijven van de niveaus per
vaardigheid gebruik van het Common European Framework of Reference.
Daardoor wordt het mogelijk om een vergelijking te maken met andere Europese landen. In het Common European Framework of Reference voor moderne talen zou je niveau A1 als streefniveau voor Eibo kunnen zien.
Het taalportfolio bestaat uit drie gedeelten: een paspoort, een biografie en
een dossier.
In het paspoort kunnen de leerlingen hun huidige talenkennis beschrijven. In
de biografie documenteren de leerlingen wat ze tot nu toe aan talen hebben
geleerd. Voor leerlingen die meer talen dan Nederlands of een dialect spreken, is het prettig dat in dit gedeelte zichtbaar wordt wat ze allemaal kunnen
op taalgebied. Leerlingen die in het buitenland zijn geweest kunnen talige ervaringen hier ook kwijt. In het dossier kunnen de leerlingen ‘bewijsstukken‘
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Figuur 2.5 Taalportfolio basisonderwijs

en producten toevoegen op cd-rom, video, audio en op papier, om te staven
wat hun ervaringen op talengebied zijn.
Het taalportfolio stimuleert een positieve kijk op talenkennis en motiveert de
leerlingen tegelijkertijd als ze ervaringen met andere talen dan hun moedertaal hebben. Het is in de eerste plaats een document voor de gebruiker zelf.
Maar ook voor het voortgezet onderwijs of bij verhuizing kan zo een beeld
worden geschetst van wat de leerlingen hebben gedaan of beheersen.
Omdat in een taalportfolio niet alleen de zinnen en woorden die zijn geleerd
voorkomen, maar ook ervaringen met het gebruik van Engels in internationaliseringprojecten en vakanties, motiveert het leerlingen om een portfolio bij te
houden en na afloop van ieder jaar te zien wat ze hebben geleerd. (Figuur 2.6.)
2.5 Reader 2: Wat leer je bij Engels? 53
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Figuur 2.6 Een Europees Talenpaspoort
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2.6 Opdrachten

Opdracht 2.1

Voor deze opdracht heb je de uitwerking nodig van de oriëntatieopdracht
voor hoofdstuk 2. (Zie hoofdstuk 1, opdracht 1.7.)
Stap 1
Bespreek met je partner(s) de overeenkomsten en verschillen die jullie hebben geconstateerd tussen de kerndoelen voor Engels in het basisonderwijs en
de basisvorming.
Noteer de overeenkomsten op het opdrachtvel.
Stap 2
Teken een lijn die van schaal 0 naar schaal 10 loopt. Markeer op de lijn in
hoeverre je vindt dat de kerndoelen basisonderwijs en basisvorming aansluiten op elkaar. 0 is weinig verschil; 10 is veel verschil.
weinig

veel
0

10

Stap 3
Noteer je conclusies.
Opdracht 2.2

Stap 1
Lees eerst de onderdelen ‘Engels leren en direct gebruiken’, ‘Rollenspellen’
en ‘Authentiek Engels of beginnen met aangepast Engels?’ in reader 2.
Stap 2
Je start in dit hoofdstuk met een coursebook evaluation: een analyse van een lespakket Engels. Kies hiervoor bij voorkeur het lespakket dat op je stageschool
wordt gebruikt of een recent lespakket. Je gaat in dit en het komende hoofdstuk onderzoek doen naar bepaalde aspecten van het door jou gekozen lespakket en je vergelijkt op een aantal van die aspecten het materiaal met andere lespakketten. Je voegt per hoofdstuk een uitgewerkt onderdeel toe. Aan het eind
van dit programma heb je dan een vrij complete lespakketanalyse gemaakt.
Stap 3
Lees de verantwoording van het lespakket. Meestal vind je die in de handleiding. Zoek op op welke criteria dit lespakket is gebaseerd en of de kerndoelen
Engels basisonderwijs als uitgangspunt zijn gebruikt.
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Stap 4
Zoek nu naar een hoofdstuk (unit) eten en/of drinken. Schrijf op wat de
leerlingen volgens dit lespakket leren om te zeggen of te vragen.
Stap 5
Beschrijf of er sprake is van Engels leren
· door gebruiken;
· met rollenspelen;
· met gebruik van authentiek Engels.
Welke andere opvallende kenmerken tref je aan?
Opdracht 2.3

Stap 6
Maak dit onderdeel van de coursebook evaluation nadat je opdracht 2.3 hebt
afgerond. Onderzoek in het lespakket op welke wijze woorden worden geleerd en geoefend. Je kunt dat doen aan de hand van de volgende vragen.
· Wordt er onderscheid gemaakt tussen receptieve en productieve woordenschat?
· Hoe worden de woorden geoefend?
· Worden de leerlingen gestimuleerd om woorden uit hun buitenschoolse
voorkennis te gebruiken?
· Worden er aanwijzingen gegeven voor de uitspraak van woorden? Zo ja,
hoe?
Bedenk zelf nog enkele vragen over woordenschatverwerving.
Tip: zoek ook informatie in de handleiding.
Opdracht 2.4

1 Lees de onderdelen ‘Variatie door uitbreiding woordenschat’ en ‘Individuele woordenschat’ in reader 2.
In deze opdracht start je je eigen woordenboekje. Het principe is dat je dit
eerst zelf uitprobeert en dan je ervaringen toepast in je lessen op de basisschool.
Woorden die je in dit boek leert, kun je later tijdens de Engelse les in de klas
gebruiken. Veel woorden ken je natuurlijk al. Een aantal, en dat is voor iedereen verschillend, zul je je nog eigen moeten maken en moeten herhalen
om ze op een natuurlijke manier te kunnen gebruiken.
Je kunt dit op verschillende manieren doen:
· een lijst met nuttige, veel gebruikte zinnetjes aanleggen;
· een lijst met alleen woorden en hun betekenis of een combinatie van die
twee.
De laatste start je met deze opdracht, dat wil zeggen dat je gedurende alle
hoofdstukken in dit boek aan deze opdracht werkt en langzamerhand een
persoonlijke lijst opbouwt.
2 Doe het volgende: koop een klein boekje voor het opschrijven van telefoonnummers. Het beste is een boekje waarbij de letters van het alfabet
makkelijk vindbaar zijn.
Stel je wilt het woord voor ‘bordenwisser’ onthouden en je wilt het later
56 2 Leren communiceren
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snel kunnen opzoeken. Dat woord schrijf je dan onder de ‘b’ van bordenwisser.
Wat kun je nu het beste opschrijven? Niet direct het Engelse woord maar
een tip om erachter te komen. Je helpt als het ware jezelf, bijvoorbeeld
met het volgende zinnetje: ‘I’d like to clean the whiteboard? Where is the
……? (bordenwisser)’.
Zo breng je de verbinding met het woord whiteboard of blackboard aan en
heb je nog een herkansing. Op de achterkant van het blaadje schrijf je
dan: eraser. Je kunt op de achterkant dan ook hulp voor het onthouden
toevoegen zoals: to erase = uitvegen. Een gummetje wordt ook eraser genoemd en een razor is een scheerapparaat.
3 Voor deze opdracht doe je het volgende:
Je schrijft voor de volgende les een aantal woorden op die je in de klas
verwacht te moeten gebruiken als je Engels spreekt en die je nog niet
goed beheerst. Schrijf dus niet op wat je al weet. Selecteer de woorden
zoals je wilt dat je leerlingen de woorden later selecteren: woorden die bij
het dagelijks (school)leven horen, maar waar je toch niet zo makkelijk op
komt. Voorbeelden: kapstok, tafeltjes en stoelen (niet: tables!), vensterbank, schrift, penetui, enzovoort.
Figuur 2.7 Voorbeeld van een woordenboekje
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Opdracht 2.5

Je start in dit hoofdstuk ook met de voorbereiding van een speech of presentatie over Engels voor een ouderavond. In hoofdstuk 7 is dat, samen met de
coursebook evaluation, de eindopdracht over de stof van dit boek. Je bereidt je
voor door van ieder hoofdstuk een samenvatting te maken van de Oriëntatie
en de Reader en door de punten of accenten die jij daarin interessant of belangrijk vindt apart te benadrukken.
Maak een korte samenvatting van de reader. Maak vervolgens een lijstje van
die punten die jij belangrijk vindt of van de punten die je wilt accentueren
bij bepaalde onderdelen.

Reflectie

Opdracht 2.6

1 Welke ideeën kun je in praktijkschool gebruiken?
2 Welke ideeën heb je voor je eigen taalvaardigheidstraining opgedaan?
3 Heb je zelf een idee hoe je deze principes in de Engelse les kunt toepassen
op andere manieren? Zo ja, hoe?
4 Welke onderwerpen heb je gemist in dit hoofdstuk?

Oriëntatie op hoofdstuk 3

Opdracht 2.7

1 Zoek informatie over het taalportfolio basisonderwijs op internet. Print
het taalportfolio basisonderwijs uit. Lees het door. Beschrijf wat je ervan
vindt.
Vind je dat zo een volledig beeld wordt gegeven van wat de leerlingen
doen, leren en kunnen?
Zo ja, beargumenteer waarom je dat vindt.
Zo nee, beargumenteer waarom niet en wat er ontbreekt.
2 Werk uit hoe je een schoolklas met dit portfolio kunt laten kennismaken.
Welke informatie geef je ze? Hoe introduceer je het? Welke accenten leg je
in het geven van informatie? Beschrijf je plan.
3 Laat zo mogelijk je stageklas kennismaken met het taalportfolio en laat ze
enkele bladzijden invullen en bedenken wat ze in het dossier zouden
kunnen doen. Je kunt deze opdracht ook in een later stadium doen. Evalueer je bevindingen.
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Appendix 2

Figuur 2.8 Eerste generatie kerndoelen van 1993

·
·

Algemene doelstelling
Het onderwijs in Engelse taal is erop gericht, dat de leerlingen:
vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau gebruiken
als communicatiemiddel in contact met mensen die zich van deze taal bedienen;
kennis hebben van de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en
als internationaal communicatiemiddel.
Per domein zijn de kerndoelen als volgt omschreven:

Domeinen
A Luistervaardigheid
Kerndoelen
1 De leerlingen kunnen hoofdzaken halen uit eenvoudige informatieve en voor hen samengestelde of aangepaste luisterteksten door gebruik te maken van contextgegevens en
hun kennis van woorden.
2 De leerlingen kunnen gesprekspartners begrijpen door hun kennis van een voor het
onderwerp of de situatie relevante woordenschat in gesprekken over de volgende
onderwerpen, of in de volgende situaties:
a persoonlijke gegevens
· name, first name, surname;
· hoofdtelwoorden tot en met 100;
· address, street;
· old, year;
· Dutch, English, German, French;
· Holland, England, Germany, France;
· brother, sister, father, mother.
b de woonomgeving
· house, flat, town, village, country;
· North, South, East, West, middle;
· room, living-room, bedroom, kitchen, bathroom, toilet;
· bed, table, chair.
c vrijetijdsbesteding en hobby’s
· football, tennis, basketball, tabletennis, swimming;
· pet, dog, cat;
· black, white, green, blue, red, yellow, brown;
· big, small, thin, tall.
d eten en drinken
· breakfast, lunch, dinner;
· coffee, tea, milk, sugar, water;
· apple, pear, banana, fruit;
· vegetables, potatoes, salad, soup, dessert.
e tijdsaanduiding
· evening, afternoon, morning, night;
· time, hour, minute, o’clock, half (past), quarter, before, after;
· dagen van de week;
· maanden van het jaar;
· birthday.
f beschrijven van personen
· shirt, jeans, dress, sweater, shoes;
· hair, eyes, nose, arms, legs, foot, hand;
· tall, short, fat, thin;
· wear.
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g op straat
· go, walk, take;
· left, right, straight on, corner;
· rangtelwoorden tot en met 10;
· post-office, bank, shop, police-station;
· car, bus, train, bike, foot.
h in de winkel
· pound, penny, pence;
· postcard, stamp, ticket, letter.
i in de klas
· pen, pencil, book, workbook, paper;
· write, listen, open, close, take, come, sit down;
· door, window, blackboard, table, chair.
B Gespreksvaardigheid
3 De leerlingen kunnen een gesprek voeren over de onderwerpen, of in de situaties
die hieronder genoemd zijn. Hun uitspraak van het Engels is voor moedertaalsprekers
van die taal begrijpelijk.
a Persoonlijke gegevens
De leerlingen kunnen
· voor- en achternaam
· adres en woonplaats
· leeftijd en nationaliteit
· gezinssamenstelling noemen en deze informatie aan de gesprekspartner schrijven.
b De woonomgeving
De leerlingen kunnen
· de stad/het deel van het land waar zij wonen, noemen
· het huis/de flat en het aantal kamers beschrijven
· zeggen of zij een eigen kamer hebben of niet en deze informatie aan de gesprekspartner vragen.
c Vrijetijdsbesteding en hobby’s
De leerlingen kunnen
· hobby’s en interesses noemen
· vragen stellen over hobby’s en interesses
· iemand vragen mee te doen met een spel en reageren op een voorstel om mee te doen
· zeggen of/dat zij een dier hebben en deze informatie aan de gesprekspartner vragen:
zij kennen uitingen die voor het spelen van sporten van hun keuze relevant zijn.
d Eten en drinken
De leerlingen kunnen
· zeggen of zij bepaalde etenswaren lekker vinden of niet
· inlichtingen geven over eetgewoonten in eigen land en soortgelijke inlichtingen over
eetgewoontes elders vragen.
e Tijdsaanduiding
De leerlingen kunnen
· zeggen hoe laat het is
· zeggen of iets ’s morgens, ’s middags of ’s avonds plaatsvindt
· zeggen wanneer zij jarig zijn en soortgelijke informatie aan de gesprekspartner vragen.
f Personen beschrijven
De leerlingen kunnen
· zeggen hoe iemand eruit ziet aan de hand van kleding
· iemand beschrijven aan de hand van lichamelijke kenmerken en soortgelijke informatie
aan de gesprekspartner vragen.
g Op straat
De leerlingen kunnen
· de weg wijzen of zeggen, dat zij dat niet kunnen
· de weg vragen.
h Winkel, postkantoor, kassa
De leerlingen kunnen
· zeggen welke ansichtkaart, postzegel of ticket zij willen hebben
· vragen hoe duur iets is.
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C Leesvaardigheid
4 De leerlingen kunnen hoofdzaken selecteren uit eenvoudige informatieve teksten en uit
voor hun geschreven of herschreven verhalende teksten. Zij maken daarbij gebruik van
contextgegevens en van hun kennis van woorden.
D Opzoekvaardigheid
5 De leerlingen kunnen
· de betekenis van een Engels woord
· de Engelse vertaling voor een Nederlands woord in een alfabetische woordenlijst
opzoeken.

·

Menukaart bij starter
Figuur 2.9 Menukaart
Menu
Starters

Desserts

Main Courses

Drinks
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Rollenkaarten bij starter
Figuur 2.10 Rollenspellen

Rol A
-

Rol B
-
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Figuur 2.11 Het artikel: Marianne Bodde-Alderlieste, Heleen Rijpstra-Veenhoven, ‘What’s new’ in JSW, maart 2000.

1 Spelers op de markt van
Appendix
de media
2 63
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Engels leren binnen en buiten
school

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

■ ■ ■

Ter introductie
Starter: Where do you live?
Oriëntatie
Praktijkvoorbeelden
Reader 3: De schijf van vijf
Opdrachten
Appendix 3

3.1 Ter introductie

In dit hoofdstuk komen de volgende zaken aan de orde:
· hoe je een Eibo-thema kunt omwerken tot een lijst met taalleeractiviteiten;
· het leren van Engels op jonge leeftijd, buiten school en het eindniveau bij
Eibo;
· het leren van een taal in algemene zin en Engels als vreemde taal in het
bijzonder;
· het belang van het gebruik van de doeltaal als voertaal.
Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag hoe je een taal leert en of er overeenkomsten zijn tussen het leren van de moedertaal, een tweede of derde
taal en een vreemde taal. Je verdiept je in de componenten die bij het leren
van een taal een rol spelen.
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het leren van de moedertaal, die je
als kind de hele dag om je heen hoort, en de functie van het gebruik van Engels als instructietaal en ‘gesprekstaal’ in de les.
Je onderzoekt wat voor soort woorden en zinnen de leerlingen bij bepaalde
onderwerpen nodig hebben voor de praktijk.
De doelen van dit hoofdstuk zijn:
· je toetst en stelt je eigen ideeën over vreemdetalenverwerving bij;
· je verdiept je in het Eibo-thema ‘Where do you live?’;
· je krijgt inzicht in vreemdetalenverwerving;
· je krijgt inzicht in het nut, en kennis over het gebruik van de doeltaal als
voertaal;
· je vervolgt de analyse van het lespakket en de voorbereiding op de eindpresentatie.
Copyright © Noordhoff Uitgevers bv 2002
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3.2 Starter: Where do you live?

Het onderwerp bij deze starter is ‘vertel iets over je woonomgeving’.
Kun je het huis waarin je woont en je eigen kamer beschrijven?
Kies uit opdracht A of B.
Bij opdracht A beschrijf je je kamer; bij opdracht B beschrijf je het huis waarin je woont.

Opdracht A

Stap 1
Inventariseer in tweetallen welke zinnen je nodig hebt om je kamer te beschrijven en hoe je vragen stelt over elkaars kamer.
Wat zijn voor jou eventueel lastige zinnen? Schrijf op welke zinnen je niet
kent of over welke je onzeker bent. Vraag aan anderen hoe je deze zinnen
zegt in het Engels.
Stap 2
Werk in tweetallen. Benoem minstens vijftien voorwerpen die in je kamer te
vinden zijn: kies voorwerpen die je ook vaak in de kamers van de leerlingen
denkt aan te treffen. Zoek in het woordenboek de woorden die je niet kent
of waarvan je de spelling niet kent.
Stap 3
Maak nu een rollenspel van twee dialoogkaarten met minimaal acht vraagen antwoordzinnen: je wisselt informatie uit met een Engelstalige kennis.
Vergeet niet een begin en eind voor dit gesprekje te bedenken. Wiens kamer
is groter, comfortabeler, enzovoort?
Stap 4
Voer met dezelfde partner als bij stap 1 en 2 de dialoog uit en stel je zinnen
eventueel bij. Zoek vervolgens een partner die ook opdracht A heeft gekozen
en voer ook met deze partner de opdracht uit. Corrigeer indien nodig.
Opdracht B

Stap 1
Inventariseer in tweetallen welke zinnen je nodig hebt om het huis waarin je
woont te beschrijven en hoe je vragen stelt over elkaars huis. Tip: denk aan
de indeling van het huis.
Wat zijn voor jou eventueel lastige zinnen? Schrijf op welke zinnen je niet
kent of over welke je onzeker bent. Vraag aan anderen hoe je deze zinnen
zegt in het Engels.
Stap 2
Werk in tweetallen. Benoem minstens vijftien dingen die te maken hebben
met een huis zoals: trap, verdieping, badkamer.
Zoek in het woordenboek de woorden die je niet kent of waarbij je niet zeker
bent van de spelling.
Stap 3
Maak nu een rollenspel van twee dialoogkaarten met minimaal acht vraagen antwoordzinnen: de een is koper, de ander verkoper van het huis. Vergeet
niet een begin en eind voor dit gesprekje te bedenken. Wat zijn de pluspunten van het huis waarin je woont?
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Stap 4
Voer met dezelfde partner als bij stap 1 en 2 de dialoog uit en stel de dialoog
eventueel bij. Zoek vervolgens een partner die ook opdracht B heeft gekozen
en voer ook met deze partner de opdracht uit. Corrigeer indien nodig.
Stap 5
Noteer de zinnen en de woorden netjes op een opdrachtvel met twee dialoogkaarten. Je hebt nu het werken aan het Eibo-thema ‘je woonomgeving’
voorbereid: een concrete uitwerking van wat de leerlingen moeten beheersen als ze willen praten over hun woonomgeving. Deze dialoog kun je in je
les bij dit thema gebruiken.
Figuur 3.1 Real English, Let’s do it, Textbook 1

■ ■ ■

3.3 Oriëntatie

Zijn er overeenkomsten tussen het leren van Engels als vreemde taal en Nederlands
als tweede taal?
Leren leerlingen al niet genoeg Engels buiten de school om?
Is het wel goed om zo jong al te beginnen met Engels?
Bereiken alle leerlingen hetzelfde niveau bij Engels?
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Engels als vreemde of als tweede taal

In Nederland is de situatie zo dat de leerlingen niet alleen binnen school Engels leren, maar dat ze vooral buiten school ook veel in aanraking komen
met Engels. Het leren van Engels als vreemde taal in het basisonderwijs lijkt
dus enigszins op het leren van een tweede taal. Dat is met het leren van
Frans, Duits of Spaans in het voortgezet onderwijs minder het geval, omdat
je in Nederland buiten de les met die talen nauwelijks in aanraking komt.
Hoe vaker de leerlingen buiten school met Engels in aanraking komen, des te
meer gaat het leren van Engels lijken op het leren van een tweede taal.
Engels leren buiten school

Een groot deel van het Engels dat leerlingen aan het eind van basisschool
kennen zouden ze wel eens buiten school kunnen hebben geleerd door te
luisteren naar popsongs, te kijken naar Engelstalige televisieprogramma’s,
computerspelletjes te spelen of te chatten en te internetten. In de directe
leefwereld van de leerlingen en in de Nederlandse samenleving als geheel
wordt veel Engels gebruikt.4
Je kunt jezelf de vraag stellen of Engels dan eigenlijk wel op het programma
van de basisschool moet staan. Bedenk dan dat het Engels dat kinderen buiten school leren vaak ‘flarden’ taal zijn waarmee ze geen compleet gesprek
kunnen voeren. De school heeft tot taak om deze flarden of chunks te plaatsen
in het geheel van de taal en deze bekende taal te koppelen aan nieuw te leren
zinnen en woorden om zo te zorgen dat de leerlingen uiteindelijk wel samenhangende communicatieve activiteiten kunnen uitvoeren. In feite voeg je in
de lessen Engels zo reeds bekende en nieuwe taal samen tot één systeem.
Jong geleerd, oud gedaan

In 1986 is Engels als verplicht vak in het basisonderwijs ingevoerd om iedereen vroeg ervaring te geven met het leren van vreemde talen. Dat blijkt in
toenemende mate belangrijk te zijn in de maatschappij. Steeds meer landen
in en buiten Europa hebben Engels als vak in het basisonderwijs ingevoerd,
o.a. omdat vanuit de ministerraad van de Europese Unie prioriteit wordt gegeven aan het leren van vreemde talen door jonge leerlingen.

‘Een taal jong leren betekent een taal beter leren’
‘Door jong te beginnen leer je sommige aspecten van een taal gemakkelijker en sneller.’

Dat kun je makkelijk zeggen. Het is echter ook onderzocht en dat leert het
volgende:
· Jonge taalleerders ontwikkelen bepaalde vaardigheden beter. Ze herhalen
woorden en zinnen gemakkelijker dan oudere kinderen, zijn gewend aan
taalspellen spelen, imiteren graag de manier waarop je iets zegt en vinden
het spelen met taal vaak leuk.
· Een tweede taal leren is niet noodzakelijkerwijs nadelig voor het leren van
de moedertaal of voor de prestaties in andere vakken of vaardigheden.
· De doorlopende leerlijn van Engels in het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voegt twee jaar toe aan het totaal aantal jaren dat je een
vreemde taal leert.
4

Het leren buiten school wordt incidenteel leren genoemd; het leren op school
is intentioneel leren, hoewel leerlingen soms op school ook incidenteel leren.
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Met Engels zet je als het ware een nieuw communicatiekanaal open voor
de leerlingen.
Ten slotte wordt ook een vreemde taal die als derde of vierde taal wordt aangeboden beter ‘opgepakt’ door jonge dan door oudere leerlingen. Dus ook
voor anderstalige kinderen is het goed om jong te starten met een vreemde
taal: zij bevinden zich al in het proces van een tweede taal leren en hebben
al leerstrategieën ontwikkeld bij het leren van Nederlands als tweede taal.

Allemaal even vaardig?

Niet alle leerlingen bereiken hetzelfde taalvaardigheidsniveau. Naast voorkennis, motivatie en verwantschap van de moedertaal met Engels speelt ook
aanleg voor talen leren een rol. Dat speelt zowel bij Nederlandstalige als bij
meertalige leerlingen. In ieder geval moet de basisschool de leerlingen een
‘basispakket Engels’ aanbieden waarmee de leerlingen zich buiten school in
alledaagse situaties kunnen redden.
Bij het leren van talen worden vier vaardigheden onderscheiden: de receptieve vaardigheden luisteren en lezen, en de productieve vaardigheden spreken en
schrijven. De leerlingen zullen een kort informatief tekstje over bijvoorbeeld
hobby’s kunnen lezen en begrijpen, maar hetzelfde tekstje schrijven is veel
moeilijker. Begrijpen wat je hoort of leest (de receptieve vaardigheden) kun
je vaak eerder en beter, dan iets zeggen of schrijven (de productieve vaardigheden) in de vreemde taal.
Receptieve opdrachten zoals laten zien dat je woorden herkent door bijvoorbeeld het bijbehorende plaatje aan te wijzen, zijn makkelijker en eerder uit te
voeren dan productieve opdrachten zoals het voeren van een gesprekje met
behulp van rolopdrachten. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het leren van
de moedertaal.

■ ■ ■

3.4 Praktijkvoorbeelden

Lees het praktijkvoorbeeld en bespreek met elkaar de discussiepunten.
‘En hoe was je vakantie?’
‘Oh, hartstikke leuk. Wat een land, Engeland! Het was wel duur hoor. In ieder geval
duurder dan hier.’
‘Heb je leuke mensen ontmoet?’
‘Ja, echt wel! Het was een geluk dat ik alleen ben gegaan dan heb je veel makkelijker contact. Alleen … Engels praten viel wel tegen. Als je toch gewone dingen moet
zeggen dan valt dat best wel tegen. Wilde ik zeggen dat we in een eengezinshuis
wonen… en dat ik net mijn propedeuse gehaald heb… nou daar had ik nog even
goed moeite mee! En dan denk je hier dat je de BBC goed kan volgen maar in Yorkshire praten ze toch echt wel anders. Ik kon ze soms echt niet verstaan. Soms zat ik
gewoon te zoeken naar een goede manier om het gesprek af te ronden. Je kunt je dan
toch niet gewoon omdraaien en weglopen niet? Allemaal dat soort dingen. Dat leer
je dus echt niet op school, tenminste ik kan me daar niets van herinneren.’
Discussiepunten
1 Hoe komt het dat de studente het moeilijk vond om in het Engels bepaalde dingen te zeggen?
2 Hoe voorkom je dat?
3 Wat zijn de doelen op school? Wat zijn je eigen doelen? Hoe bereik je die
doelen?
3.4 Praktijkvoorbeelden 73
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3.5 Reader 3: De schijf van vijf

Om een taal goed te leren is er een aantal fundamentele uitgangspunten dat
geldt voor het moderne vreemdetalenonderwijs op school in het algemeen
en voor het taalverwervingsproces bij Engels in het basisonderwijs in het bijzonder. De kernvraag is dan natuurlijk hoe je de leerlingen op school in staat
kunt stellen om op een effectieve manier taal te leren. Met als aanvullende
vraag: ‘Is er sprake van een stramien, een breed patroon, dat globaal van toepassing is op hoe je een taal leert?’
De vijf componenten

Globaal hebben alle theorieën over het leren van taal één punt gemeenschappelijk: je leert niet zozeer door informatie te krijgen over wat je moet
leren, maar door iets te doen met de taal. Een taal is gereedschap dat je gebruikt. Hoe meer je het gebruikt, hoe beter je het leert. Door allerlei verschillende handelingen met de taal uit te voeren leren de leerlingen de nieuwe
woorden en zinnen van allerlei kanten kennen. Met variatie en veel herhaling in het gebruik leren de leerlingen de nieuwe taal beheersen, toepassen
en onthouden. Eerst nog met veel fouten, maar geleidelijk aan steeds doeltreffender.
Je kunt pas dan goede leeractiviteiten uitvoeren als je materiaal hebt waarmee je leerzame en gevarieerde taken uitvoert in de vorm van opdrachten.
Als je wilt dat die handelingen effect hebben, met andere woorden dat de
kinderen er van leren, dan moeten de activiteiten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, net zoals een voedzame maaltijd bestaat uit kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Naar analogie van de ‘schijf van vijf’ voor een voedzame maaltijd onderscheidt Westhoff (2000)5 een vijftal componenten in het
taalverwervingsproces:
1 input
2 inhoud
3 vorm
4 (pushed) output
5 strategieën beheersen.
Ad 1
In de eerste plaats moet er sprake zijn van een taalaanbod, in het jargon: input
(1), dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Maar taalaanbod alleen is
niet voldoende: de leerlingen moeten er ook iets mee doen: ‘er moet aan gehandeld worden’. Er kunnen verschillende categorieën handelingen worden
onderscheiden: de input moet op inhoud (2) verwerkt worden en ook op vorm (3).
Ad 2
Bij inhoud moeten de leerlingen zich afvragen: ‘Waar gaat het over? Wat willen ze me vertellen?’ Het gaat om het wat.
Ad 3
Bij vorm gaat het om de taalvormen en -elementen die in de tekst worden gebruikt: ‘Welke nieuwe woorden komen erin voor? Welke zinnen herken ik?’
Het draait om het hoe.

5

A. Corda, G. Westhoff: ’Auto’s met ovale wielen’, Nationaal Bureau Moderne
Vreemde talen (februari 2000).
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Ad 4
Verder wordt er ook een reactie van de leerlingen verwacht; zij moeten zelf
iets produceren, in het jargon (pushed) output (4).
Ad 5
Omdat ze bij het gebruiken van de voor hen vreemde taal vaak kennis te kort
zullen komen voor wat ze willen begrijpen of produceren, is het handig als ze
compenserende strategieën (5) beheersen. Je kent die situaties wel: midden in je
verhaal zoek je ineens naar het Engelse woord voor ‘gootsteen’ (sink). Je wilt
doorgaan met je verhaal want je wilt communiceren met de ander en je moet
je gebrek aan kennis compenseren met de woorden die je wél weet. Je zegt dan
zoiets als: you know, where you wash the dishes.
Er kunnen ten slotte extra maatregelen worden
genomen om wat de leerlingen geoefend hebben beter te laten beklijven: het inprenten (6).
Deze zesde component voegt Westhoff toe aan
de schijf van vijf, maar hij kent er wel een aparte status aan toe. Je woordenschat uitbreiden is
een cruciaal onderdeel dat deel uitmaakt van
en een rol speelt bij alle vijf andere componenten. (Zie ook hoofdstuk 2.) In de Eibo-situatie
waar leerlingen met het leren van de vreemde
taal beginnen, worden de vijf componenten
meestal in elkaar opvolgende fases via een vast
stramien doorlopen, omdat er in totaal slechts
80 tot 100 uur beschikbaar is voor Engels.
Hierna gaan we nader in op de afzonderlijke
componenten. Bedenk dat vrijwel alles zowel
betrokken kan worden op het leren van Nederlands als tweede taal als het leren van Nederlands als eerste taal en het leren van Engels
als vreemde taal.

Figuur 3.2

Input

Taalaanbod is van het grootste belang voor taalverwerving: zonder ‘exposure’
of blootstelling aan input is er geen of weinig leeropbrengst. Als de input buiten school gering is, moet je de input binnen school extra groot maken. In
dit opzicht heeft Engels een voorsprong op andere vreemde talen; het taalaanbod aan Engels buiten school is enorm. In de oriëntatie wordt al genoemd dat Engels in dit opzicht bijna Nederlands als tweede taal benadert.
Het effect van het taalaanbod is het grootst als de input qua moeilijkheidsgraad net iets boven het actuele taalbeheersingsniveau van de leerder ligt, in
vaktaal: interlanguage + 1, en als de input natuurlijk, levensecht en functioneel is. Immers, als de tekst te makkelijk is, is er geen uitdaging. Is de tekst te
moeilijk dan is de leerling geneigd om geen moeite meer te doen om de tekst
te begrijpen of vragen over de tekst te beantwoorden. Je mag aan de andere
kant niet de teksten voor de leerlingen kunstmatig vereenvoudigen: je moet
authentieke Engelse teksten gebruiken. Maar wel stel je de vragen zo dat de
leerlingen, met enige inspanning, het niveau net aankunnen.
Bij Eibo bestaat de input meestal uit gesprekjes en verhalen die leerlingen
(moeten) aanspreken. Bij Nederlands wordt natuurlijk een veel breder scala
aan luister- en leesmateriaal ingezet.
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Figuur 3.3 Bubbles, Textbook 2

Inhoudsgerichte verwerking

De ‘blootstelling aan input’, met andere woorden het taalaanbod, is alleen
maar effectief als dat aanbod voor de leerling betekenisvol is, dus als het om
iets gaat dat voor de leerling de moeite waard is. Daarom is het belangrijk om
de voorkennis van de leerlingen boven water te krijgen zodat ze die kunnen
gebruiken bij het begrijpen van de tekst. Dat kun je doen met een opdracht,
bijvoorbeeld een klassengesprek, een uitdagende stelling of het maken van
een ‘word web’ of collage. Dan moet je vervolgens een activiteit organiseren,
die er toe leidt dat de leerlingen hun aandacht richten op de betekenis van de
tekst of het luisterfragment. Dat werkt beter, naarmate zo’n activiteit levensechter en functioneler is en bij de interesses van de leerlingen aansluit. Daarbij gaat het eerst om de globale betekenis (Waar gaat het over?) en daarna pas
over de vorm (Hoe zeg je het?).
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Als de tekst en wat je de kinderen ermee laat doen levensecht en natuurlijk
zijn, komen bovendien ook culturele aspecten vanzelf aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan een opdracht waarbij leerlingen kiezen uit de gerechten van
een menu. Via het verwerken van natuurlijk taalaanbod komen de leerlingen
in contact met elementen van het dagelijks leven en de cultuur van een Engelstalig land.
Je moet dus kritisch kijken naar de aard van het inputmateriaal en de taken
die je leerlingen ermee laat doen.
In het algemeen is een goed richtsnoer om jezelf af te vragen of, wat je je
leerlingen binnen de muren van de school laat oefenen, buiten de school
ook zo gezegd wordt. Als dat zo is zit je goed. Stel, je vraagt: ‘Is this a pen?’
Zegt iemand wel eens zoiets buiten school? ‘Natuurlijk niet, dat zie je toch!’
zou een perfect antwoord van de leerling zijn. Toch is deze zin met een kleine wijziging wél authentiek: ‘Is this your pen?’ Dát zeg je nu juist wel, óók buiten de schoolmuren. Dan kies je dus die zin in het taalaanbod.
In figuur 3.4 zie je richtvragen over de inhoud van de inputtekst.
Figuur 3.4 Real English. Let’s do it!, Workbook 1

Vormgerichte verwerking

De input moet niet alleen inhoudelijk worden verwerkt, ook de verwerking
van de vorm is belangrijk: ‘Hoe zeg je het?’ We komen dan bij de rol van taalregels of grammatica en bij de spelling. Bij Eibo kun je nog geen grammaticaregels uitleggen. Over het belang van grammaticaonderwijs wordt trouwens
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heel verschillend gedacht. Onderzoek wijst uit dat leerlingen die naast taalaanbod ook grammaticaonderwijs hadden gekregen, sneller vorderden, en uiteindelijk gecompliceerdere taaluitingen konden produceren en daarbij minder
fouten maakten dan leerlingen die alleen maar taalaanbod hadden gekregen.
‘Echt’ grammaticaonderwijs, gebaseerd op regelkennis én toepassing – ‘Je moet
handelen, iets doen!’ – bleek alleen maar effect te hebben als het werd gecombineerd met een overvloedig taalaanbod. Bij onderzoek bleken de vorderingen
van leerlingen die alleen maar grammaticaonderwijs kregen nog slechter te zijn
dan bij leerlingen die alleen maar input te verwerken kregen. Het zit hem dus
niet in de grammatica alleen, maar in de combinatie met taalaanbod en ermee
oefenen. Bovendien kon worden vastgesteld dat ondanks de waarneembaar betere resultaten de leerlingen de onderwezen grammaticaregels niet gebruikten!
Wat betekent dit voor Engels leren op de basisschool?
In de Eibo-lespakketten komt grammatica niet expliciet voor. Hoe leren de
leerlingen dan de regels van de taal? Door ‘kilometers te maken’. Door luisterend en lezend veel met Engels in aanraking te komen. Als je veel ervaart, ga
je dingen ontdekken, herkennen, en je gaat conclusies trekken. Hoe groter de
variëteit aan aangeboden input is, des te gevoeliger worden de leerlingen
voor de systematiek van de taal, mits er ook iets met het taalaanbod wordt
gedaan. Volgens onderzoek blijken leerlingen hun eigen regels samen te stellen, afgeleid uit het Engels dat ze lezen en waar ze naar luisteren. Dat verklaart waardoor leerlingen die alleen maar input kregen, tot een beter resultaat kwamen dan leerlingen die alleen maar grammatica kregen. De laatsten
ontbrak het aan de grondstoffen om hun eigen regels uit af te leiden en met
de aangeboden regels konden ze weinig beginnen.
Hoe meer input, des te meer profiteren de leerlingen van de door jou als leerkracht georganiseerde aandacht voor grammaticale vorm. Het verdient dan de
voorkeur om maar eenvoudige ‘montagehandleidingen’ te verzinnen. Dus niet
een formulering als: ‘De derde persoon enkelvoud in de “gewone” tegenwoordige tijd krijgt een s’, maar: ‘Bij he en she zeg je likes’. Maar in alle gevallen blijft
de rol van veel en rijke input cruciaal, met name omdat de formele kant van de
taal, de regels, via inputverwerking worden geleerd. De leerlingen moeten dus
veel luisteren en lezen, en daarna verwerken wat ze aan input hebben gekregen.
In figuur 3.5 zie je een voorbeeld van vormgerichte verwerking van de input.
De rol van (pushed) output

Het zal weinig verbazing wekken dat leerlingen hun actieve taalbeheersing
vergroten door zich steeds weer in de vreemde taal te uiten, door te oefenen.
Als je leerlingen ‘dwingt’ zich in de vreemde taal te uiten, ontdekken ze vanzelf de hiaten in hun kennis, ook de grammaticale leemten die hen verhinderen te zeggen wat ze willen zeggen. Het is dan ook lang niet altijd nodig
dat de leerkracht fouten opmerkt: in veel gevallen weten de leerlingen zelf
ook wel wat ze moeten verbeteren.
Bij Eibo moet je daarom meer gelegenheid aan de leerlingen bieden om in de
outputfase net zo te handelen als ze dat buiten school zouden doen. Te vaak
blijft het oefenen en toepassen steken in kleine, reproductieve opdrachten,
zoals uit het hoofd geleerde gesprekjes.
Bij het oefenen kun je twee typen output onderscheiden: enerzijds het produceren van chunks of van combinaties van chunks. Chunks zijn ongeanalyseerde taalfragmenten van meer dan één woord. Een voorbeeld daarvan is
het zonder nadenken kunnen produceren van de uitdrukking ‘I’d like to
(stop now)’, zonder dat je nu precies zou kunnen zeggen waarom misschien
would of should of stop (zonder to) in aanmerking komen. Door de leerlingen
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Figuur 3.5 Real English. Let’s do it!, Workbook 1

te laten oefenen in het ‘monteren’ van chunks krijgen ze een grotere vaardigheid in het zo wendbaar mogelijk (dat wil zeggen in zo veel mogelijk verschillende combinaties) gebruiken van zulke fragmenten.
Anderzijds is er het regelgeleide produceren, of het toepassen van grammaticaregels. Als je ‘I’d like to stop now’ gaat analyseren op het gebruik van regels en
niet met chunks, dan zouden de leerlingen moeten weten
· dat ‘I’ eerste persoon is;
· dat je te maken hebt met een zin, waarin een vorm van het modale hulpwerkwoord will/shall gebruikt wordt;
· dat het om de verleden tijdsvorm van dat hulpwerkwoord gaat;
· dat er een keuzemogelijkheid is tussen should en would;
· dat het mogelijk is om de verkorte vorm ’d te gebruiken;
· dat het werkwoord like gevolgd wordt door een to-infintitief.
Dat is bij Eibo nog niet mogelijk. Dus blijft het organiseren van de pushed
output meestal beperkt tot het leren gebruiken en combineren van chunks.
Vanzelfsprekend is bij het oefenen levensechtheid weer van
Figuur 3.6
groot belang. Dat houdt onder
meer in dat wat de leerlingen
zeggen of schrijven een communicatief doel moet hebben,
meer gericht moet zijn op de
boodschap dan op de vorm, dat
er een echte reden moet zijn
om iets te zeggen en dat de leerlingen liefst vrij moeten zijn in
de keuze van de taalmiddelen.
Dat veronderstelt wel dat leerlingen een reden hebben om
zich te uiten. Zo’n situatie moet
dus wel gecreëerd worden. Hoe
levensechter hoe beter (zie figuur 3.6).
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Strategisch handelen

Voor het leren van een taal op school is altijd maar een beperkte hoeveelheid
tijd beschikbaar. Dat betekent voor Engels vooral dat er in de beheersing altijd kleine tot zeer grote leemten zullen blijven bestaan. Daarom is het nuttig
om leerlingen te trainen in het gebruik van strategieën die kunnen helpen
die gebreken te compenseren. Je kunt daarbij twee categorieën onderscheiden: strategieën gericht op receptief handelen en strategieën gericht op productief
handelen.
Met strategieën gericht op receptief handelen, zoals lees- en luisterstrategieën, kunnen de leerlingen kennisleemten compenseren die het begrijpen
van taalaanbod bemoeilijken. Voorbeelden daarvan zijn het raden van de betekenis van onbekende woorden, vragen om herhaling van wat er gezegd
wordt, het activeren van zo veel mogelijk voorkennis, enzovoort.
Met strategieën gericht op productief handelen kun je verhullen dat je iets
niet kunt zeggen (fillers, of vermijdingsstrategieën) of om je te helpen om de
boodschap toch te laten overkomen (omschrijven, gebruik van gebaren, een
tekeningetje, enzovoort).
Meer algemene strategieën die voor communicatievaardigheid onmisbaar zijn,
hebben te maken met gespreksvoering (aanspreken, afsluiten, vermijden, interrumperen, enzovoort) en sociale omgangsvaardigheid (groeten, informeren, bedanken, enzovoort).
Bij het leren en gebruiken van een taal is het handig als je vertrouwd bent
met strategieën. Kinderen passen deze ‘trucs’ vaak onbewust al toe bij communicatie in hun moedertaal. Dat onbewust hanteren zie je ook bij leerders
en gebruikers van een tweede taal. Dat moet ook wel, anders ‘overleef je
niet’. Dan vul je het verkeerde formulier in, of je komt bij het stadhuis terecht in plaats van het station. Maar om dat ook bij een vreemde taal te kunnen doen, moet je de leerlingen eerst bewustmaken van het gebruik van strategieën en laten nadenken over hoe ze dat kunnen doen (reflectie).
Je leert ze dan bijvoorbeeld hoe ze een tekst aan moeten pakken: dat het verstandig is dat ze zich altijd eerst afvragen wat zij al van het onderwerp afweten
(zie figuur …). En dat je bepaalde frases kunt gebruiken om tijd te winnen om
na te denken als je niet meteen weet hoe je iets moet zeggen, zoals om herhaling vragen, stoplappen gebruiken als I see en you know… Zo leren ze dat je niet
meteen met je mond vol tanden hoeft te staan als je bepaalde trucs beheerst.
Figuur 3.7 Hello World, the Castle, Workbook groep 7
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Inprenten

De verwerking van de input leidt tot het opslaan van kennis in het langetermijngeheugen. Om te bevorderen dat die kennis en bijbehorende vaardigheden
later in de toepassingssituatie ook weer makkelijk teruggevonden kunnen worden, kun je zogenaamde inprenthandelingen laten uitvoeren (zie figuur 3.8).
In principe heeft elke leerhandeling een inprenteffect, ook de complexere handelingen die meestal voor andere doelen worden ingezet zoals structureren
(waarbij je scharnierwoorden als because en but tegenkomt), abstraheren (een
tekst samenvatten), toepassen (een e-mail schrijven), of voorbeelden bedenken.
Het verwerven van woordkennis met als doel het toepassen van de taal begint
dan ook al bij de eerste kennismaking met de nieuwe woorden en uitdrukkingen in de luister- en leesteksten die als inputmateriaal gebruikt worden.
Figuur 3.8 Junior, Textbook 1

De schijf van vijf samengevat
Figuur 3.9 De schijf van vijf

Verwerking
op
INHOUD

Blootstelling
aan
INPUT

Receptief

Verwerking
op
VORM

Productie
van
OUTPUT
CHUNKS
monteren

STRATEGISCH
HANDELEN

Productief

REGELS
toepassen
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De essentie van het leren van een taal ligt in het
uitvoeren van allerlei activiteiten waarbij echte
toepassing van de taal voorop staat. Daarbij is
input door middel van een rijk en gevarieerd aanbod van lees- en luistermateriaal cruciaal (component 1). Het rendement van het leren is afhankelijk van de kwaliteit van de taken en opdrachten die de leerlingen uitvoeren. Dat geldt zowel
voor de verwerking van het taalmateriaal met het
oog op het ontwikkelen van lees- en luistervaardigheid (component 2) als voor de opstap vandaar
naar spreken en schrijven (component 3 en 4). Bij
toepassing op alle fronten is vooral voor de beginnende leerlingen van belang dat zij over compensatiestrategieën (component 5) beschikken. Het
leren van woorden (overkoepelende component 6)
is daarbij geen geïsoleerd aspect maar een onderdeel van het werken aan alle componenten.

Figuur 3.10

Het gebruik van de doeltaal als voertaal

In het verlengde van de taalverwervingstheorie ligt het voor de hand dat consequent gebruik van de doeltaal als voertaal
in de les heel belangrijk is. Door de leerlingen korte, steeds terugkerende instructies in het Engels te geven, geef je niet alleen extra input in de les, maar
stimuleer je ze ook om in het Engels te antwoorden. Als je teacher talk (de instructies die je als leerkracht aan de leerlingen geeft) of classroom English
(idem maar dan inclusief de Engelstalige reacties van de leerlingen) gebruikt
in de les, is dat bovendien voor anderstalige leerlingen makkelijker. Ze hoeven dan immers niet vanuit hun eigen moedertaal naar het Nederlands te
vertalen wat je zegt en vervolgens naar het Engels. Bovendien is het een aanvulling op het Engels in het lespakket omdat de opdrachten en informatie in
tekstboek en werkboek meestal in het Nederlands zijn gesteld.
Je moet wel uitkijken dat er geen of classroom language ontstaat: Engelstalige
taaluitingen tussen leerlingen onderling die buiten het klaslokaal niet begrepen worden door Engelstalige gesprekspartners. Een voorbeeld daarvan is
een (on)zin als: Have you a fiets?
Uiteraard stelt het gebruik van teacher talk eisen aan je taalvaardigheid als
leerkracht. Je moet de instructies en de opdrachten die je wilt geven goed
voorbereiden anders krijg je onzintaal. Maak dat altijd onderdeel van je lesplan!
De valkuil bij het gebruik van doeltaal als voertaal is dat de leerlingen soms
je vragen niet kunnen beantwoorden omdat ze de taal die nodig is om het
antwoord te geven nog niet beheersen. Dus moet je de vragen die je wilt stellen zo voorbereiden dat de leerlingen ook het antwoord geven dat je ze wilt
laten geven. Een manier om je hierop goed voor te bereiden is door vooraf
eerst het antwoord te bedenken en vervolgens een goede vraag te bedenken.
Enkele tips
· Bouw het gebruik van instructies in het Engels op en begin met korte,
steeds terugkerende instructies zoals Be quiet, please. Take your books. Listen
carefully.
· Ondersteun je instructies door beeldmateriaal, door gebaren of door dingen voor te doen.
82 3 Engels leren binnen en buiten school
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Laat eventueel de instructies door een leerling in het Nederlands navertellen of voordoen om te kijken of duidelijk is wat je hebt gezegd.
Geef bij opdrachten bij lezen en luisteren vooral meerkeuzevragen, zodat
ze alleen een antwoord hoeven te kiezen.
Moedig de leerlingen aan om in het Engels te antwoorden en prijs de leerlingen ook in het Engels als ze een opdracht goed hebben uitgevoerd of als
ze in het Engels hebben geantwoord: Very good! Great! Ok!

Verder lezen

Alessandra Corda, Gerard Westhoff, (2000), Auto’s met ovale wielen, NaBMVT, Enschede.
Marianne Bodde-Alderlieste, Harry Paus, Mieke Smits, Han van Toorenburg
(2002), Driemaal taal, Wolters-Noordhoff, Groningen.

■ ■ ■

3.6 Opdrachten

Opdracht 3.1

Stap 1
Lees het onderdeel ‘De schijf van vijf’ in reader 3.
Stap 2
Werk in tweetallen en bedenk samen voor Engels in het basisonderwijs bij
iedere component een passende lesactiviteit waardoor de leerlingen leren
wat zij nodig hebben.
Stel eerst vast welk doel je nastreeft: een gesprekje over hobby’s, kleding en
mode, of over je lievelingshuisdier?
Schrijf je lesactiviteit in trefwoorden of sleutelwoorden op en doe dat altijd
in termen van het handelen van de leerlingen. Dus niet: ‘Ik vertel eerst …’,
maar: ‘De leerlingen luisteren naar …’. Dit lijkt misschien hetzelfde, maar
dat is het niet. Vertaal wat leerlingen doen naar je eigen handelen, en niet
andersom.
Voorbeeld van een leerlingactiviteit:
Bij input luisteren de kinderen naar een liedje waarin een aantal kledingstukken voorkomt. Daarna krijgen ze de juiste tekst en zoeken ze de tekening bij de kledingstukken. Dan zingen ze het liedje mee met de cd en controleren ze bij elkaar de antwoorden. Geef zelf nog aanvullende suggesties
voor de input.
Stap 3
Dit deel van de opdracht doe je na het onderdeel ‘Praktijkvoorbeelden’ (3.3).
Voor deze stap heb je nodig
· je bevindingen bij 3.3 Praktijkvoorbeelden;
· de ‘vijf componenten’;
· de lijst met lesactiviteiten die je bij stap 2 maakte.
In de voorbeelden staat wat (achteraf gezien) fout kan gaan bij taalonderwijs. In de vijf componenten staan alle onderdelen die in taallessen thuis
horen. Als je de vijf componenten gebruikt, zou het bijna niet meer fout
kunnen gaan. Of wel? Je onderzoekt of er en zo ja welke componenten ont-
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breken aan wat voorafging bij de praktijkvoorbeelden bij 3.3.
Opdracht 3.2

Stap 1
Lees het onderdeel ‘Het gebruik van de doeltaal als voertaal‘ in reader 3.
Stap 2
Werk in tweetallen. Bedenk circa 20 woorden of uitdrukkingen, die je op
kaarten kunt schrijven en op voorwerpen in de klas kunt aanbrengen. Kies
alleen veel gebruikte, dagelijkse woorden. Vermijd woorden die qua uitspraak moeilijk zijn. Controleer de spelling in het woordenboek of met de
Engelse spellingchecker!
Stap 3
Vergelijk je lijst met je buren en noteer woorden die je niet kende in je woordenboekje. Kies uiteraard alleen woorden waarvan je denkt dat ze frequent
gebruikt worden.
Opdracht 3.3

In hoofdstuk 2 heb je een begin gemaakt met het analyseren van lesmateriaal. Aan deze belangrijke continuing story (coursebook evaluation) ga je hier
verder werken.
Stap 1
Zoek in de handleiding van het lespakket welke rol het gebruik van de doeltaal als voertaal speelt. Beantwoord de volgende vragen en stel jezelf nog enkele vragen over dit onderwerp.
· Staat er in de handleiding dat je instructies moet geven in het Engels?
· Staan er aanwijzingen over het gebruik van Engels als doeltaal in de les?
· Kijk in de handleiding hoe de instructies worden gegeven.
· Hoe worden de leerlingen getraind in het luisteren naar de Engelssprekende leerkracht?
· Wordt de cd of cassette gebruikt om Engelstalige instructies te geven?
· Zijn de aanwijzingen geschikt om leerlingen individueel te helpen?
Stap 2
Wissel je bevindingen bij opdracht 3.3 en bij opdracht 2.2 uit het vorige
hoofdstuk uit met andere studenten. Beschrijf jullie verwachtingen vooraf
en je conclusies.
Opdracht 3.4

Leg een aantal hoofdpunten uit de reader 3 vast als voorbereiding op de afrondende speech of presentatie. Vergeet ook het lijstje met je persoonlijke
punten en accenten niet!

Reflectie
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Opdracht 3.5

1 Welke ideeën kun je in je praktijkschool gebruiken?
2 Welke ideeën heb je voor je eigen taalvaardigheidstraining opgedaan?
3 Hoe kun je de informatie over de in dit hoofdstuk behandelde onderwerpen op andere manieren toepassen?
4 Noem zo mogelijk enkele nieuwe dingen die je in dit hoofdstuk bent te
weten gekomen.
5 Wat zou je nog meer over de onderwerpen uit dit hoofdstuk willen
weten?

Oriëntatie op hoofdstuk 4

Opdracht 3.6

Welke overeenkomsten zijn er volgens jou nog meer tussen het leren van de
moedertaal, een tweede taal en een vreemde taal?
Heb je zelf overeenkomsten ervaren bij het leren van je eerste en tweede taal
en Engels?
Als je meertalig bent: wat zijn je ervaringen met het leren van een tweede of
derde taal?
Wat zijn volgens jou de verschillen tussen het leren van taal 1, 2, 3 en een
vreemde taal?
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Appendix 3

Figuur 3.11 Teacher talk
Orientation
First
I would like to
Before we begin

check that
make sure

you know
what … means

the meaning
of …

Make pupils guess the meaning
Who knows
Does anyone know
Can anyone tell me …
I’ll give you

what this word means?
when you use this word?
where you would hear this word?
a clue
some help

It’s got something to do with …

Let’s see if you can gues

Not really!
Nearly right
Not quite
Wait

I’ll give you

Listen to me and I’ll
Watch me and I’ll

a sentence: …
an example: …
a hint.
explain
give you another example
show you
draw one
act it out.

Look at the word in a sentence
Now look at the

picture opposite
sentence

What

does that tell you?
does the word … tell you?

carefully
beginning with

So what could this word mean?
Teaching a new word
I would like
I’m going

to teach you

a few new words that we will use later on
some useful words
for the dialogue
for a role play
in a game

Describing a word
It’s

big and …
made of …

It’s used for … ing things, when they …
People use it to …
You can use it for …

You see it in … (s)
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Beginning with a familiar word
You all know the

word …

In this

sentence is a word and

It

is similar to …
has got something to do with
…

OK. Well, what’s

the opposite of it?
another word for it?

It begins with a(n) a
b
c

Have a guess!
What could it be?

Checking students’ understanding
Find the
Show me a
Point to a

person

in the

room
picture

thing
word

in the picture which …

who is …

in the text which means the same as …
looks like a …
Teaching appropriate use
You

only

use

‘…’

if you’re talking to friends.
talking to your boss.
writing a letter.
writing to friends.
with people you

don’t know.
know well.

Pupil language
Excuse me,
Please, Mr /Ms…

what

does ‘…’ mean?
is the meaning of ‘…’?

I don’t understand the word ‘…’.
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Leren door herhalen

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

■ ■ ■

Ter introductie
Starter: What does your favourite star look like?
Oriëntatie
Praktijkvoorbeelden
Reader 4
Opdrachten
Appendix 4

4.1 Ter introductie

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
· enkele overeenkomsten tussen het leren van Engels en een eerste of tweede taal;
· het concentrisch en cyclisch leren van taal;
· de rol en mogelijkheden van liedjes in taalonderwijs.
Je verdiept je in de vraag in hoeverre je overeenkomsten tussen de verwerving van moedertaal, tweede taal en Engels kunt gebruiken bij de didactiek
voor Engels in het basisonderwijs.
Bij het leren van taal spelen begrip en inzicht een rol, maar ‘iets met de taal
doen’: een tijdschrift lezen, een e-mail versturen, praten met een ander zijn
de zaken waar het om gaat. Voor het leren gebruiken van die vaardigheden is
het belangrijk dat de leerlingen veel herhalen.
Centraal in dit hoofdstuk staat dan ook het cyclisch leren van taal.
· Je onderzoekt de rol die liedjes en rijmpjes daarbij spelen.
· Je onderzoekt welke soorten liedjes geschikt zijn bij Engels, wat de voordelen zijn van het gebruik van liedjes en welke aandachtspunten bij het
gebruik in de klas van belang zijn.
· Ten slotte vervolg je het analyseren van een Eibo-lespakket op de punten
die in dit hoofdstuk aan de orde komen.
De doelen voor dit hoofdstuk zijn:
· Je verdiept je in het Eibo-thema ‘Beschrijven van personen’.
· Je verdiept je in overeenkomsten bij het leren van een eerste, een tweede
taal en Engels.
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Je verdiept je in de functie van herhalen bij het leren van een taal.
Je verwerft inzicht in de mogelijkheden bij het gebruik van liedjes bij Engels.
Je vervolgt de evaluatie van een lespakket voor Engels en de voorbereidingen van de speech of presentatie.

4.2 Starter: What does your favourite pop star look like?

Het onderwerp bij deze starter is het beschrijven van personen, met name de
kleding. Je werkt samen met een partner.
Stap 1
Situatie:
Je bent bij een popconcert en een Engelse fan stelt je in de pauze vragen over
het uiterlijk en de kleding van jullie idool. Inventariseer in tweetallen welke
vraag- en antwoordzinnen je nodig hebt om iemand in het Engels te beschrijven.
Wat zijn voor jou eventueel lastige zinnen? Schrijf op welke zinnen je niet direct in het Engels zou weten te zeggen of over welke je onzeker bent. Vraag
hulp aan anderen.
Stap 2
Maak eerst zelf een lijst van circa 12 woorden: een lijst met uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld verschillende soorten en kleuren haar, lang, kort, enzovoort en een lijst met kledingstukken en kleuren. Neem niet de makkelijkste
en ook niet te moeilijke woorden.
Stap 3
Kijk elkaars lijsten na en corrigeer waar nodig.
Stap 4
Maak nu samen een rollenspel van twee dialoogkaarten met minimaal acht
vraag- en antwoordzinnen. Neem een bepaalde persoon in gedachten, de andere moet raden wie dat is door vragen te stellen over kleding, kleur van het
haar, ogen, lengte, enzovoort. Vergeet niet een begin en eind voor dit gesprek
te bedenken en de situatie te beschrijven waarin dit gesprek plaatsvindt.
Stap 5
Speel de dialoog met elkaar. Speel dezelfde dialoog daarna met een andere
partner. Zijn er verschillen? Zo ja, welke en hoe verklaar je dat?
Stap 6
Vergelijk je woordenlijst met anderen en voeg woorden die je ook niet kent
toe aan je eigen lijst.

90 4 Leren door herhalen
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Figuur 4.1 Bubbles, Textbook 2

■ ■ ■

4.3 Oriëntatie

Ik had vandaag mijn eerste les Spaans. Nou, ik was blij dat ik alleen maar hoefde
na te spreken want ik zou zo niet direct een zin kunnen zeggen!
Jonge kinderen zijn goed in het playbacken van Engelse liedjes, maar ze weten niet
wat ze zingen.
We hebben vandaag een proefexemplaar van een nieuwe methode gekregen. Totaal
anders dan de oude! Je vraagt je wel eens af: ‘Werken alle methodes voor Engels nou
volgens dezelfde opzet?’
Naspreken

Het voordeel van jong beginnen met een vreemde of tweede taal leren, is dat
jonge kinderen goed zijn in het imiteren van de uitspraak en dat ze het leuk
vinden om iets te herhalen.

Copyright © Noordhoff Uitgevers bv 2002

4.3 Oriëntatie 91

Or._Engels_basisond._4-7

15-08-2002

11:06

Pagina 92

In feite lijkt dat herhalen op wat zeer jonge kinderen doen bij het leren van
hun moedertaal: ze spreken na wat de verzorgers zeggen en imiteren steeds
wat ze horen. Ook herhalen de verzorgers zelf vaak de zinnen en woorden en
stimuleren ze de kleintjes om hen ‘correct’ na te spreken. Op die manier oefenen peuters in een sfeer waarin ‘fouten maken’ geen probleem is. Daarbij
speelt affectie voor het kind natuurlijk een rol.
Zo is herhaling ook een belangrijke factor bij het leren van een tweede of
vreemde taal: de leerlingen spreken veel woorden en zinnen in de les na en
herhalen ze diverse keren in allerlei soorten opdrachten. Herhaling heeft
misschien een saaie bijklank, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Je moet onderscheid maken tussen het klakkeloos papegaaien van woorden
en zinnen door leerlingen zonder dat ze weten wat ze precies zeggen en het
naspreken van voor hen betekenisvolle woorden en zinnen. Papegaaien is alleen zinvol voor de uitspraak. Bij een aanpak waarbij de leerlingen weten wat
ze naspreken, geef je bijvoorbeeld de betekenis aan door afbeeldingen te
laten zien bij de woorden die ze naspreken of door kernzinnen te laten naspreken uit een gesprekje waarvan de strekking duidelijk is voor de leerlingen.
Als kinderen meerdere keren hetzelfde naspreken, geeft hen dat een zeker gevoel en de tijd om te wennen aan nieuwe taal. Dat is belangrijk voor als ze
daarna die zinnen en woorden gaan gebruiken in (oefen)gesprekjes.
Zoals de affectie tussen jonge kinderen en verzorgers in het leerproces een
belangrijke rol speelt, zo is het in de klas belangrijk dat je als leerkracht een
positieve houding laat zien ten aanzien van het naspreken door de leerlingen, door hen aan te moedigen om bepaalde taal te herhalen en hen na afloop te prijzen door te zeggen: Good! Well done! Dergelijke positieve feedback
stimuleert.
Herhalen door playbacken of meezingen

Het playbacken van Engelse popsongs is een favoriete bezigheid van kinderen. Het is een manier van herhalen die goed aansluit bij hun belevingswereld. Playbacken kun je enigszins vergelijken met het naspreken en nazingen
bij kinderen die hun moedertaal leren. Maar er is ook een verschil. Peuters
begrijpen wat het effect is van wat ze nazeggen. Immers ze horen het woord
‘pop’, herhalen het en krijgen vervolgens een pop in de handen gestopt. Ze
combineren het woord snel met het effect. Bij playbacken is dat niet automatisch het geval. Toch is playbacken nuttig omdat kinderen zich zo de uitspraak van het Engels eigen kunnen maken.
Playbacken kun je zinvol maken, door in de klas de betekenis van de teksten
met de kinderen door te nemen. Niet door letterlijk elk woord te vertalen,
maar door naar de globale betekenis te vragen. Vaak is er al zo veel voorkennis en belangstelling dat de kinderen er samen uitkomen. Als je weet wat je
zingt, onthoud je de tekst beter. Playbacken wordt dan ‘meezingen’.
Naast het playbacken van populaire liedjes, kun je met het zingen van andere typen liedjes ook de uitspraak en zinnen goed herhalen. Vaak wordt het
zingen van liedjes niet als oefening ervaren, maar dat is het wel. Als je kunt
zingen: What are you doing today? kun je het ook in een gesprekje gebruiken.
Werken alle lespakketten volgens dezelfde opzet?

Je kunt jezelf de vraag stellen of alle lespakketten op dezelfde manier werken
en of de leerlingen in alle lespakketten hetzelfde leren of dezelfde dingen
moeten doen. Komen in alle lespakketten bijvoorbeeld liedjes aan de orde en
gebeurt dat op dezelfde manier?
92 4 Leren door herhalen
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Zoals je hebt gezien bij de kerndoelen voor Engels, is communicatief Engels
het uitgangspunt. Dat doel kun je op verschillende manieren bereiken, maar
mondeling taalgebruik staat steeds centraal. Als je uitgaat van de natuurlijke
manier waarop kinderen taal leren, dan moeten de leerlingen vooral veel
doen met de nieuwe woorden en zinnen: ze moeten handelen aan de input,
dus veel oefenen om het doel te bereiken.
Daarnaast kiest de school voor het leggen van bepaalde accenten. Die keus is
onder andere afhankelijk van de doelgroep, de leerlingen. Zitten er veel
meertalige leerlingen in de groep? Hebben de leerlingen veel buitenschoolse
voorkennis? Heb je een combinatieklas? Is het de bedoeling dat de leerlingen
veel individueel werken? Is er veel aandacht voor gedifferentieerd lesgeven?
Gebruikt de school veel ICT in de lessen?
Afhankelijk van de antwoorden maakt de school een keuze voor een aanpak
en een lespakket. Een belangrijke vraag is of het lespakket de leerkracht en de
leerlingen voldoende mogelijkheden biedt om de doelen te bereiken. Een lespakket is slechts een hulpmiddel. Een enthousiaste leerkracht kan met een
verouderd lespakket geweldige en inspirerende lessen geven en als aanvulling met goed additioneel materiaal werken. Het omgekeerde is ook het
geval: als er veel uren Engels uitvallen, of je laat bijvoorbeeld zinvolle en leerzame activiteiten weg, of je gebruikt het audiomateriaal niet, dan kun je met
een goed lespakket natuurlijk ook saaie of niet erg renderende lessen geven.
Ten slotte maak je als leerkracht ook een keuze waar je je accenten wilt leggen. De keus die je maakt is afhankelijk van hoe je de kerndoelen en de doelen van de school invult en de manier waarop je bij Engels wilt werken. Wil
je bijvoorbeeld de kinderen zelfredzaam maken in Engels buiten school, is
Engels belangrijk in internationaliseringcontacten of wil je de leerlingen
voorbereiden op de basisvorming? Als je als leerkracht nog weinig ervaring
hebt met het geven van Engels, dan zal bijvoorbeeld de functie van de handleiding aan het begin van je loopbaan crucialer zijn dan wanneer je enkele
jaren ervaring hebt.
In een schema zie je de factoren die je werkwijze bij Engels kunnen beïnvloeden.
Figuur 4.2 Factoren die de werkwijze beïnvloeden

Keuze
lespakket

Doelstellingen school

Kerndoelen

Communicatief
Engels

Werkwijze
leerkracht

Persoonlijke
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4.4 Praktijkvoorbeelden

Lees de praktijkvoorbeelden en bespreek met elkaar de discussiepunten.
LIO-studente:
‘Ik geef nu een tijdje Engels op mijn school maar ik heb het idee dat de leerlingen
niet echt vooruitgaan. Ieder hoofdstuk is weer nieuw: nieuw thema, nieuwe woorden, nieuwe vragen. Ik zou de leerlingen wat meer succeservaringen willen geven,
zeker de zwakke. Wat meer herhaling zou niet slecht zijn.’
Stagiaire in groep 8:
Bij de lessen Engels zing ik nooit hoor. De liedjes sla ik over. Ik zing nou eenmaal
niet graag, kan het ook eigenlijk niet. De leerlingen vragen er wel om. Moet je altijd
zelf meezingen?
Discussiepunten
1 Wat vind je van voorbeeld 1?
2 Wat is voor jou belangrijk in een lespakket Engels?
3 Geef je mening over voorbeeld 2.

■ ■ ■

4.5 Reader 4
Waar en hoe leer je taal?

In het vorige hoofdstuk is al aan de orde gekomen dat er overeenkomsten
zijn tussen het leren van Engels in het basisonderwijs en het leren van de
moedertaal en een tweede taal.
Taal leer je in een omgeving waarin taal wordt aangeboden. Het kan zijn dat
je de taal spontaan leert, zoals kinderen hun moedertaal leren. Het kan zijn
dat je bewust leert, zoals op school. Een tweede taal (en Engels op jonge leeftijd) leer je incidenteel, onbewust en spontaan, als je buiten school stukjes
taal, woorden en zinnen oppikt en je leert intentioneel (bewust) in de taalles
(bij Nederlands, als tweede taal en bij Engels). De omgeving speelt daarbij
een grote rol: de thuisomgeving (1), de peer groupomgeving, de leeftijdsgroep (2) en de schoolomgeving (3).
De overeenkomsten zijn dat er in alle drie sprake is van taalaanbod (wat gelezen of waarnaar geluisterd wordt), taalproductie (wat je zegt of schrijft) en
gerichte feedback (reacties daarop van anderen). Er is sprake van zowel leren
(intentioneel taal leren) als verwerven (incidenteel taal leren).
De omgeving

1 De thuisomgeving
In de thuisomgeving leren jonge kinderen spelenderwijs hun moedertaal
in een veilige situatie. Ze hebben een sterke emotionele band met de ouders of verzorgers en er is een grote betrokkenheid van de kant van de ouders en motivatie om de taal te leren van de kant van het kind. Het kind
kan veel taal uitproberen en krijgt directe (positieve) feedback. Er is veel
communicatie tussen het kind en de volwassenen en het kind krijgt veel
ontplooiingskansen op basis van eigen interesse en motivatie. Het kind
leert de moedertaal receptief (door te luisteren) en productief (door te
brabbelen en later te praten). Met name het affectieve aspect is op school
natuurlijk anders. Op school vindt zowel intentioneel als incidenteel
leren plaats.
Als in anderstalige gezinnen thuis geen Nederlands wordt gesproken,
94 4 Leren door herhalen
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leren kinderen daar niet de tweede taal. Spreken de ouders wel thuis de
tweede taal, bijvoorbeeld een van de ouders, dan vindt incidenteel leren
plaats en leren ze door te luisteren en te spreken zowel receptieve als productieve vaardigheden.
Kinderen leren Engels thuis als ze veel televisie kijken, bijvoorbeeld naar MTV
of als ze veel naar Engelstalige muziek luisteren. Ze leren receptieve (luisteren,
lezen en kijken alleen) maar geen productieve vaardigheden (spreken en
schrijven). Die zouden ze wel leren als een van de ouders Engelstalig is.
2 Peer group
Kinderen sluiten zich min of meer vrijwillig aan bij de peer group, bijvoorbeeld bij een vriendenkring of een sportclub, waardoor hun betrokkenheid groot is. Daar leren ze woorden, receptief en productief, die bij de
peer group horen, zoals scoren, set en racket als ze tennissen en jibbing,
halfpipe en speed bij snowboarding (zie figuur 4.3).
Figuur 4.3 Hello You!, december 1999
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Kinderen voor wie Nederlands de eerste taal is, leren er woorden bij in
hun moedertaal. Ook tweedetaalverwervers leren zo Nederlandse woorden.
Engels leer je nauwelijks in een peer group, omdat de kinderen overwegend Nederlands spreken met elkaar. De ontwikkeling van straattaal in de
grote steden laat een mengeling zien van allerlei talen die in bepaalde
buurten worden gesproken. Vaak vind je er ook Engelse woorden in.
3 School
In de schoolomgeving leren alle leerlingen Nederlands en Engels, receptief en productief. Omdat niet iedereen dezelfde voorkennis van Engels of
dezelfde communicatieve vaardigheden heeft, zie je in groep 7 al snel niveauverschillen ontstaan. Uiteraard zie je ook niveauverschillen op het
gebied van moedertaal en tweede taal. De verschillen hoeven niet per taal
overeen te komen: een Irakese leerling kan beter in Engels zijn dan in Nederlands.
Overeenkomsten tussen het leren van een tweede taal en Engels

Het leren van Engels in het basisonderwijs kun je qua taalaanbod beter vergelijken met tweedetaalverwerving dan met ‘gewone’ vreemdetaalverwerving op school (bijvoorbeeld Frans leren in het voortgezet onderwijs). Dat
komt omdat de leerlingen, ook als ze nog zeer jong zijn, in hun omgeving
buiten school veel Engels horen en lezen, net zoals tweedetaalleerders buiten
school veel Nederlands lezen en horen.
Dat is anders bij het leren van een ‘echte’ vreemde taal zoals bijvoorbeeld
Frans, Spaans of Duits. Als je niet in de grensstreek woont, dan hoor je niet
veel Frans of Duits in je omgeving buiten school. Ook de media bieden meer
Engels dan andere talen: er zijn veel meer Engels films op de televisie dan
Duitse of Franse; reclame bevat vaak Engelse woorden.
Receptieve of stille periode
Als je moedertaalverwerving in een notendop bekijkt, dan zie je dat er een periode is dat kinderen nog niet echt kunnen praten maar wel de taal in zich opnemen. Vervolgens komt de fase waarin kinderen woordjes gaan nazeggen, gevolgd door combinaties van woorden, delen van zinnen en vervolgens gebruiken ze hele zinnen. Die zinnen worden in de loop der tijd steeds complexer.
Ook bij tweedetaalverwerving vind je die volgorde vaak terug, in versneld
tempo. Kinderen die uit een anderstalig land in Nederland aankomen, zeggen in het begin niet veel maar nemen wel het Nederlands als een spons in
zich op. Vervolgens gaan ze zich uiten in woorden en delen van zinnen.
Daarna volgen hele zinnen, die ook steeds complexer worden naarmate het
kind meer van de tweede taal leert. De tijd die zit tussen alleen maar luisteren
en hele zinnen spreken is bij ieder kind verschillend en onder andere afhankelijk van zelfvertrouwen, de noodzaak om te communiceren, de omvang en
de kwaliteit van het taalaanbod en de verwerkingsmogelijkheden, verwantschap van de moedertaal met de nieuwe taal, enzovoort.
De periode waarin kinderen alleen maar luisteren heet de stille of receptieve
periode. Die periode heb je ook bij het leren van een vreemde taal. Als je naar
een land gaat waarvan je de taal niet spreekt, bijvoorbeeld Tsjechië, en je wilt
een paar woorden en zinnen leren, dan moet je eerst goed luisteren naar de
taal voordat je de uitspraak goed kunt imiteren. Later pas pik je combinaties
van woorden, delen van zinnen of hele zinnen op, zoals ‘tot ziens’, ‘wat kost
het?’, enzovoort. Je leert die combinaties snel omdat je ze vaak hoort in die
combinatie.
96 4 Leren door herhalen
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Voordat de leerlingen in groep 7 met Engels starten, is er een periode dat ze
veel Engels buiten school horen, maar het nog niet hoeven spreken. Pas als
ze zich bewust zijn van het Engels gaan ze proberen voor de lol Engels te
spreken.
In de lessen Engels creëer je kunstmatig een stille of receptieve periode als je
aan het begin van de les een cassettebandje of cd draait en de leerlingen laat
luisteren naar een tekstfragment. Daarna laat je ze belangrijke woorden naspreken en zinnen herhalen. Het gebruiken van deze woorden en zinnen en
nieuwe combinaties bedenken komt daarna pas op gang. Verander je de
volgorde en geef je de leerlingen niet de tijd om de taal in zich op te nemen,
dan gaat het mis. Laat dus niet te vroeg gesprekjes voeren en laat woorden
overhoren buiten de context achterwege!
Woorden leren
Een taal is opgebouwd uit woorden. Het doel van woorden leren is om je in
alledaagse situaties zo goed mogelijk te redden. Hoe meer woorden je tot je
beschikking hebt, hoe beter je je kunt redden.
Het verschil tussen het leren van woorden in een tweede taal en Engels is dat
de tweedetaalleerder moet zien te ‘overleven’ in de Nederlandse samenleving
en dat hoeft de leerling die Engels leert niet echt, want zonder Engels kun je
je in Nederland goed redden.
Strategieën
Eerstetaalleerders zijn aanzienlijk vaardiger in het begrijpen van een tekst of
om iets op een andere manier te zeggen dan tweedetaalleerders in een tweede taal.
In de communicatie met anderen is het belangrijk dat je weet wat je moet
doen als je iets niet begrijpt of als je iets niet kunt verwoorden. Leerlingen
moeten dus verschillende soorten strategieën en oplossingen leren gebruiken.
In je moedertaal pas je dit vaak automatisch toe. Ook in een tweede of
vreemde taal wil je dat de ander je verstaat! Als je een woord niet kent, kun je
in de tweede taal en bij Engels bijvoorbeeld je toevlucht nemen door voorwerpen aan te wijzen of door woorden uit de vraag van je gesprekspartner te
gebruiken in je antwoord. (Zie ook reader 3.)
Concentrisch leren

Zoals je in de eerste hoofdstukken hebt gezien, leren de leerlingen bij Engels
om zich te redden in alledaagse gesprekjes. De onderwerpen van die alledaagse gesprekjes zijn ondergebracht in thema’s (zie Appendix 1). De leerlingen hebben voor het voeren van de gesprekjes een beperkt aantal grammaticale structuren nodig die bij meerdere thema’s worden gebruikt. De structuur
Have you got …? bijvoorbeeld kan bij verschillende thema’s worden gebruikt,
zowel bij ‘in de winkel’, als bij ‘in de klas’ en bij ‘woonomgeving’. Als een
structuur in een hoofdstuk is geïntroduceerd kan hij in andere hoofdstukken
terugkomen en eventueel worden uitgebreid. De woordenschat wordt ook
per thema uitgebreid: de leerlingen leren de woorden die ze nodig hebben
per thema in de context en soms komen bepaalde woorden weer terug bij andere thema’s.
Hoewel de eerste lessen Engels aan het begin, in groep 7, wat langzamer van
start gaan en het eerste thema ‘kennismaken’ eenvoudig van aard is, is er niet
sprake van een duidelijk oplopende moeilijkheidsgraad van wat de leerlingen leren, maar van een geleidelijke uitbreiding van woordenschat en taal-
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vaardigheid. Deze manier van leren waarbij de structuren in kleine stapjes
worden aangeboden en vaak herhaald worden, heet concentrisch leren. Zie figuur 4.4. Tegenovergesteld daaraan is de manier van leren waarin de moeilijkheidsgraad van de grammatica en de woordenschat snel opklimt. Zie figuur 4.5.
Figuur 4.4 Cyclisch leren

Input

Input

Input

Output

Output

Output

Figuur 4.5 Cumulatief leren

Input: de onderwerpen worden na
elkaar behandeld tot alle
onderwerpen aan de orde zijn
geweest. De structuren worden
moeilijker en de woordenschat
neemt cumulatief toe.

Output: opbouw van geen naar
weinig tot veel taalproductie.

Cyclisch of herhalend leren

Bij concentrisch leren en bij het leren van talen in het algemeen speelt herhaling een belangrijke rol. Als je denkt aan herhalen is de eerste gedachte
vaak dat het saai is en dat het leuker is om nieuwe dingen te leren want iets
nieuws ontdekken is meestal leuker dan nog een keer iets (over)doen. Dat
klinkt logisch en begrijpelijk. Hierna wordt belicht waarom je wel degelijk
moet herhalen, waarom het leerzaam is en hoe je kunt voorkomen dat het
saai wordt.
Als je leerlingen een computerprogramma leren gebruiken, dan laat je als
leerkracht bijvoorbeeld zien hoe de leerlingen een brief moeten opmaken en
vervolgens laat je ze het zelf proberen om te zien of het lukt. Als ze vastlopen
kunnen ze jou als leerkracht vragen om het nog een keer te laten zien. Je
98 4 Leren door herhalen
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kunt ze de commando’s laten noteren om ze beter te onthouden voor het
geval ze later nog een keer een brief moeten opmaken, want als ze niet regelmatig een brief opmaken, vergeten ze de commando’s. Hetzelfde geldt voor
het maken van een spreadsheet, leren autorijden, leren schrijven, een video
instellen om een programma op te nemen en zo kun je meer voorbeelden bedenken. Herhalen is een belangrijk onderdeel van het leerproces.
Maar herhalen moet wel steeds leiden tot een stapje vooruit. Om te voorkomen dat de leerlingen niet meer gemotiveerd zijn om te herhalen, moet je
het leuk en motiverend maken. Dat kun je doen door ze het gevoel te geven
dat ze erdoor vooruitgaan. De vierhonderdste aflevering van een soapserie is
juist leuk omdat je veel kunt voorspellen maar er toch weer net iets anders
gebeurt. Je bouwt de herhaling dus zo in dat het voor de leerlingen minder
als herhaling ervaren wordt of juist ‘veilig’ is om iets te doen dat je als kunt.
Hierna wordt ingegaan op de manier waarop je dat kunt doen.
Wat en hoe herhaal je?
In de lespakketten zit herhaling al automatisch ingebouwd door de concentrische manier van leren. De leerlingen herhalen de belangrijkste woorden,
zinnen en structuren of regels. De woorden komen in latere units vaak nog
terug. Vaak zijn de regels in zinnen verwerkt, bijvoorbeeld het gebruik van to
do in vraagzinnen. De structuren komen terug in zinnen die de leerlingen
(her)kennen omdat ze al eerder in teksten voorkwamen, zoals de structuur
Have you got …?
Niet alleen wordt de taal herhaald, ook op andere manieren speelt herhaling
een rol bij het leren van taal, namelijk door de werkwijze en de werkvormen die
worden gebruikt. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.
· Als je werkt in tweetallen wisselen de leerlingen van rol en herhalen ze de
stof nog een keer in een iets gewijzigde vorm: eerst stelt de ene leerling de
vragen, na de rolwisseling geeft de leerling het antwoord.
· Bij spelletjes worden zinnen als It’s your turn! of Throw the dice vaak herhaald. Bij raadspelletjes herhalen de leerlingen dezelfde vraag soms wel
twee à drie keer voordat het goede antwoord wordt gegeven. Een spel als
memory, waarbij de leerlingen steeds de plaatje-woord-combinatie zoeken
en de woorden opnoemen, biedt veel mogelijkheden voor herhaling.
· Bij het aanleren van een liedje wordt het lied een aantal keren herhaald.
Bij het zingen van liedjes wordt het refrein vaak herhaald.
· Bij illustraties speelt herhaling ook vaak een rol als dezelfde afbeeldingen
van voorwerpen of situaties worden gebruikt.
· Door bordjes of labels met bijvoorbeeld woorden als blackboard, wall, door
en desk op het bord, de muur, de deur en het leerlingtafeltje te plakken,
bouw je herhaling in, vooral als je de leerlingen zelf de bordjes of labels
laat maken. De leerlingen worden daarna in de klas voortdurend met de
woorden geconfronteerd, ook op momenten dat je geen aandacht aan de
woorden besteedt. Ze horen de woorden niet alleen gebruiken tijdens de
Engelse les maar zien de woorden ook regelmatig: auditief en visueel leren
vindt tegelijk plaats.
In de lesopbouw zit ook veel herhaling. Aan het begin zeg je wat de leerlingen
gaan leren. Aan het eind van de les kom je daar nog een keer op terug door
het stellen van een vraag of door te herhalen wat ze geleerd hebben. Zo is het
bovendien nooit vaag wat de leerlingen leren maar voor iedereen duidelijk.
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Aan het begin van de volgende les herhaal je noodgedwongen kort wat in de
vorige les is geleerd: vaak zit er immers een week of meer tijd tussen twee lessen.
Huiswerk ten slotte is ook een vorm van herhaling. Voor Eibo geef je niet
vaak ‘echt’ huiswerk omdat de leerlingen nu eenmaal thuis niet het audiomateriaal als de cd of het cassettebandje bij het lespakket hebben en authentiek Engels belangrijk is. Je kunt de leerlingen wel thuis voorbereidend werk
laten doen, bijvoorbeeld door ze te laten zoeken naar afbeeldingen met een
Engels woord erbij of door ze alvast kwartet- of memorykaarten te laten voorbereiden. Door dergelijke opdrachten werken de kinderen toch steeds aan
Engels rond een bepaald onderwerp, waardoor ze zich meer bewust worden
van het Engels om hen heen.
In het voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen zeker te maken met huiswerk als vorm van herhaling van het geleerde, dus in die zin is het ook een
goede voorbereiding om ze thuis aan Engels te laten werken.
Taal leren met behulp van liedjes

Je kunt liedjes in de les gebruiken als input als de leerlingen alleen maar luisteren. Maar beter is het om ze iets met de liedjes te laten doen, ze te laten
‘handelen aan de taalvormen en de inhoud’ (zie component 2 en 3 in hoofdstuk 3). Liedjes lenen zich nu eenmaal bij uitstek voor herhaling.
Al voordat ze in groep 7 en 8 zitten, hebben leerlingen belangstelling voor
Engelstalige popsongs. Je kunt die interesse goed gebruiken om het rendement van je lessen te verbeteren. Wat ze buiten school oppikken helpt bij het
behalen van goede resultaten.
Als ze de teksten begrijpen, wordt het leereffect nog meer versterkt doordat
ze bewuster luisteren naar liedjes en er meer dingen zijn die hen opvallen.
Wat je met liedjes met leerlingen kunt doen op receptief gebied (luisteren en
lezen) en productief gebied (spreken en schrijven), volgt hierna.
Categorieën liedjes
Naast popsongs zijn de traditionals een aparte categorie. Veel traditionele
liedjes worden als kinderliedje gebruikt. Het zijn liedjes die je eigenlijk niet
alleen leert om de tekst maar omdat ze ook iets van de cultuur van Engelstalige landen zoals Engeland, Amerika, Zuid-Afrika, enzovoort weergeven. Festiviteiten in Engelstalige landen zijn geen apart thema, maar sluiten wel goed
aan bij festiviteiten op de kalender bijvoorbeeld bij Kerstmis, verjaardag vieren of Valentijnsdag. Vaak zijn deze liedjes ook via de media in allerlei uitvoeringen te horen. Zie figuur 4.7.
Sommige van de Engelstalige kinderliedjes passen perfect in een Eibo-thema
en kun je gebruiken om thema’s te introduceren. (Zie ook Appendix 4.)
Daarnaast zijn er liedjes die speciaal geschreven zijn voor kinderen die Engels
leren als vreemde taal. Zie figuur 4.8.
Welke liedjes zijn geschikt?
Niet alle liedjes van radio, cd en tv zijn geschikt om in de klas te gebruiken.
De nummer 1 hit van de week is niet altijd de beste keus om te gebruiken in
de les. Je moet dus voorwaarden stellen aan het gebruik van popsongs:
· De tekst van het lied past in één van de Eibo-thema’s en past bij het doel
van je lessen.
· De tekst (in ieder geval het refrein) moet goed verstaanbaar zijn.
100 4 Leren door herhalen
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Figuur 4.6 Bubbles, Textbook 2

Figuur 4.7 Hello World, Textbook 1
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De tekst mag niet te lang of te moeilijk zijn!
Als er een videoclip bij is, moet de clip de tekst illustreren, dat wil zeggen
dat de beelden de tekst redelijk goed volgen. Dat is lang niet altijd het
geval. Voor talen leren is het wel ideaal als dat gebeurt: tekst-beeldcombinaties ‘work wonders’!
Het lied is niet te gedateerd, hoewel sommige gouden oude hits weer een
nieuw leven wordt ingeblazen.
Het moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en populair
zijn.

Je kunt liedjes op verschillende manieren bij opdrachten inzetten.
Luisteren zonder tekst en nazingen
Dat doen de leerlingen thuis ook. Het instuderen van de tekst vergt veel herhaling waardoor je prima Engels leert. Laat de tekst een aantal malen nazeggen en het lied een aantal malen (in gedeelten) horen om het meezingen
goed te oefenen. De voordelen zijn dat de leerlingen intensief luisteren en er
zit veel herhaling in de procedure. Omat ze niet meelezen, worden ze bovendien niet door de schrijfwijze van de woorden op het verkeerde been gezet
bij de uitspraak: ze kunnen alles goed naspreken.
Uiteraard is het wel belangrijk dat je met de leerlingen doorneemt wat de globale betekenis van de tekst is, zodat ze begrijpen wat ze horen en zingen. Je
vertaalt niet woord voor woord, maar je laat de leerlingen raden naar de betekenis van woorden in de tekst en je vertelt globaal wat erin staat. Neem
daarvoor alleen die gedeelten uit de tekst die van pas komen binnen het
thema waar je de song bij gekozen hebt. Je zult zien dat de leerlingen al veel
kunnen herleiden of raden.
Luisteren met tekst en nazingen
Als de leerlingen niet alleen luisteren naar liedjes maar de tekst meelezen,
kunnen ze het lied snel meezingen. Het voordeel is dat je de tekst minder
vaak hoeft te herhalen en terwijl ze luisteren, krijgen ze meteen het schriftbeeld gepresenteerd. Het nadeel is dat de leerlingen de uitspraak van de
woorden verkeerd kunnen ‘lezen’. Daarom is het beter om toch
minimaal een keer te laten luisteren zonder tekst, tenzij het een al bekende
tekst is. Als je woorden binnen het thema uit de tekst weglaat en laat raden
zet je de eerste stap naar productieve activiteiten.
Luisteren met beeld
Je bevordert het begrip van de tekst door visueel materiaal te gebruiken als
ondersteuning bij de liedjes, bijvoorbeeld videoclips. Laat de clip zonder geluid zien en laat de leerlingen raden waar ze denken dat het liedje over gaat.
Laat daarna de clip zien met geluid. Je kunt de clip ook ‘stilzetten’ en aan de
leerlingen vragen wat het volgende tekstfragment zal zijn.
Titels raden
Probeer eens met je klas alle titels van de songs uit de top-10 te begrijpen.
Vraag per titel waar ze denken dat het nummer over gaat. Een voordeel is dat
je de voorkennis van de kinderen aanspreekt. En het stimuleert de leerlingen
om met andere ogen naar de titels van songs te kijken.
Woorden invullen
Je kunt de aandacht richten op woorden in een liedje. Zoek een lied bij het
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Eibo-thema, laat per couplet één kernwoord weg. Zet de lijst met te kiezen
woorden in de kantlijn.
Laat het lied een keer beluisteren en vraag bij de tweede keer luisteren de
leerlingen de woorden in te vullen. Laat niet te veel woorden weg en kies
kernwoorden uit de tekst.
Productieve activiteiten

Het einddoel van de lessen Engels is dat de leerlingen kunnen communiceren met anderen in het Engels. Veel mensen hebben schroom bij het spreken
van een vreemde taal. Door zingen omzeil je die spreekangst en oefenen de
leerlingen toch met de taal. Zinnen hardop met zijn allen nazeggen kun je,
hoe nuttig dit ook is, nooit erg lang laten doen. Bij zingen is dat minder een
probleem. De tekst van een liedje kun je meerder keren laten zingen om bepaalde taalelementen te automatiseren en de les Engels wordt gecontinueerd
als ze thuis ook nog eens naar het lied luisteren of meezingen.
Leerlingen leren vaak niet hele teksten uit het hoofd maar zingen kortere
stukjes mee, soms het refrein, soms slechts een paar regels. Gebruik dat gegeven in de les. Kies uit de tekst regels of zinnen die vaker worden gebruikt.
Verzamel nuttige zinnen als: I don’t know of I’m not sure uit de teksten van
liedjes. Als ze het lied dan later weer eens beluisteren, vallen die zinnen meer
op. Zo haal je die dingen uit liedjes waar je wat aan hebt zonder hun enthousiasme voor de muziek teniet te doen, integendeel!
Creatieve activiteiten

Je kunt ook creatief werken aan de teksten van liedjes door bijvoorbeeld nonsensliedjes te voorzien van nieuwe Engelse teksten. Voor de leerlingen is dat
makkelijk omdat de oorspronkelijke teksten ook al onzin zijn. Voorbeelden
van nonsensteksten:
Hickory Dickory Dock,
The mouse ran up the clock,
The clock struck one,
and down he ran,
Hickory Dickory Dock!
Bij het vervangen van nonsenswoorden is het belangrijk het aantal lettergrepen in de gaten te houden en niet te veel rijmwoorden te kiezen voor vervanging, want dat maakt het alleen maar onnodig moeilijk. Omdat het
onzin mag zijn kunnen de leerlingen altijd wel een zinnetje vinden in het
boek dat past in de regel.
Een voorbeeld van het bovenstaande nonsensliedje na een ‘bewerking’ door
een klas.
Hickory Dickory John,
The mouse ran down the stairs,
The clock struck twelve,
A happy mouse,
Hickory beautiful Kate!
Verder lezen

Carolyn Graham, Jazz Chants for Children (1979) OUP, New York.
Michael Hinton, The Otter’s first song collection, Otter Sound Limited.
Mark Hancock, Singing Grammar, Cambridge University Press.
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Marianne Bodde-Alderlieste, Pieter Sleeboom, Han van Toorenburg (2002),
Driemaal taal, Wolters-Noordhoff.
Jacomien Nortier, ‘Murks en Straattaal’, Levende Talen tijdschrift, maart 2002.
Sibilla Oskam, Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs, Coutinho,
hoofdstuk 14.

■ ■ ■

4.6 Opdrachten

Opdracht 4.1

Lees ‘Taal leren met liedjes’ in reader 4. Kies uit opdracht A of B.
A
Stap 1
Kies uit de top-10 een song die je kunt gebruiken in de klas. Kies op basis van
de criteria zoals die staan vermeld in de reader. Zoek de tekst van de song op
het internet of, als dat niet mogelijk is, transcribeer (uitschrijven wat ze zingen) de tekst.
Stap 2
Je hebt nu de song, de tekst en wellicht ook de videoclip. Probeer samen met
een partner te inventariseren wat je met de song kunt doen.
Stap 3
Stel een procedure op voor gebruik in de klas.
Begin met de vraag: Wat wil ik aanleren?
Daarna bepaal je: Hoe wil ik dit aanleren?
Maak een korte uitwerking.
Stap 4
Vergelijk je aanpak met die van anderen.
B
Stap 1
Schrijf de titels van de top-10 songs op. Kies die Engelstalige titels uit die in
aanmerking komen als je wilt vragen wat de titel betekent of die iets zeggen
over de inhoud van de song.
Stap 2
Motiveer je keuze.
Stap 3
Neem twee Engelstalige teksten van liedjes uit de top-10 en selecteer daaruit
zinnen die nuttig zijn en later gebruikt kunnen worden door je leerlingen.
Schrijf steeds de titel van de song en de geselecteerde zinnen bij elkaar.
Stap 4
Vergelijk je lijst met je buren en noteer woorden die je niet kende in je woordenboekje. Kies wel woorden die regelmatig gebruikt worden.
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Opdracht 4.2

Stap 1
Kies twee Eibo-thema’s en zoek bij ieder thema een Engelstalig liedje (bijvoorbeeld uit de muziekbundels die op je stageschool bij muziek worden gebruikt).
Stap 2
Beoordeel de tekst op geschiktheid voor je Engelse lessen over dat Eibothema.
Stap 3
Beschrijf kort en puntsgewijs hoe je het liedje wilt gebruiken in de les.
Opdracht 4.3

Stap 1
Je werkt in deze opdracht weer een aspect van de coursebook evaluation uit.
Onderzoek welke rol herhaling speelt in het lespakket. Raadpleeg hiervoor
ook reader 4. Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen:
· Wat wordt herhaald?
· Komt herhaling in ieder hoofdstuk voor en hoe?
· Worden woorden en zinnen uit andere hoofdstukken herhaald?
· Wordt er het meest mondeling, schriftelijk, receptief of productief herhaald?
Stap 2
Onderzoek in het lespakket op welke manier liedjes worden gebruikt en wat
voor soort liedjes worden gebruikt. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:
· Staan er tips en suggesties in de handleiding over het werken met liedjes?
· Staan de liedjes op de cd of cassette?
· Welke functie hebben de liedjes?
· Komen ze in elk hoofdstuk voor?
· Wat voor soort liedjes zijn het?
· Wat voor soort opdrachten zijn er aan de liedjes verbonden?
· Passen ze bij het thema of de doelstelling van de lessenserie?
Stap 3
Wissel je bevindingen uit met andere studenten. Beschrijf jullie conclusies.
Opdracht 4.4

Maak een samenvatting van reader 4 als verdere voorbereiding op de speech.
Vergeet ook het lijstje met je persoonlijke punten en accenten niet!
Reflectie

Opdracht 4.5

1 Welke ideeën kun je in je praktijkschool gebruiken?
2 Welke ideeën heb je voor je eigen taalvaardigheidstraining opgedaan?
3 Heb je een idee hoe je de informatie over de in dit hoofdstuk behandelde
onderwerpen kunt toepassen in de klas? Zo ja, hoe?
4 Noem zo mogelijk enkele nieuwe dingen die je in dit hoofdstuk bent te
weten gekomen.
5 Wat zou je nog meer over de onderwerpen uit dit hoofdstuk willen
weten?
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Oriëntatie op hoofdstuk 5

Opdracht 4.6

Werk bij voorkeur in tweetallen
a In hoofdstuk 5 komen taalspellen aan de orde. Net als liedjes worden taalspellen gebruikt om taal te leren. Geldt alles wat je over liedjes kunt zeggen ook voor taalspellen? Noem eventuele overeenkomsten en verschillen.
b Als leerlingen een spel spelen, doen ze dat vaak in groepen, redelijk zelfstandig. Je kunt als leerkracht nu eenmaal niet met elke groep meedoen
en erbij zijn. Welke andere activiteiten lenen zich voor een grote mate
van zelfstandig werken? Welke niet? Ook daarover gaat het over in hoofdstuk 5.
c Je hebt zelf ook Engels geleerd in het basisonderwijs en in het voortgezet
onderwijs. Het is lang niet altijd zo dat je alles in de klas leert. Maak als
voorbereiding van de volgende les een lijst van activiteiten waarvan je
buiten school individueel veel Engels geleerd hebt.
d Maak een lijst van de taalspellen die je op tv hebt gezien of thuis hebt gespeeld en waarvan je denkt dat je ze in de Engelse les ook kunt gebruiken.
Denk er wel aan dat de woordenschat van je leerlingen wat betreft Engels
veel kleiner is dan bij Nederlands.
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Appendix 4

Enkele nuttige websites:

http://www.recmusic.org/lieder/en.songs.html: op deze website staan de teksten van heel veel Engelse liedjes alfabetisch gerangschikt. Je vindt er niet de
melodie.
Op http://barteldes.freeyellow.com/page1.html vind je teksten van popsongs.
Kijk op http://www.getlyrics.com/ voor de tekst van Engelstalige liedjes.
http://www.helloworld.nl/welcome.htm voor liedjes per Eibo-thema/karaoke.
http://www.wpe.com/~musici/ is de site van een non-profitorganisatie die
het gebruik van populaire muziek in het onderwijs promoot.
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Voorbeelden

Give me a …

Rock around the clock

Give me a C
Give me an A
Give me a T
What does it spell?
CAT
No kidding?
I didn’t know that!

We're gonna rock around the clock
We're gonna rock until we drop
We're gonna rock around the clock
'Cause time will never stop
We're gonna rock around the clock
We're gonna go Tick-Tock, Tick-Tock

From: Carolyn Graham: ‘Jazz Chants for Children’.
Rhythms of American English through chants,
songs & poems.

The English Alphabet Rap
A's coming first as you can see
after that the letter B
ABC, like a 1-2-3
Next in line is the letter D
A – B - C -D
E's coming next in this RAP-song
The letter F just follows along
We're in the groove with a G, that's right!
The letter H is out of sight
E-F-G-H

One O'clock
Two O'clock
Three O'clock
Four O'clock
Five O'clock
Six O'clock
It's time to go to school so you better wake up
(refrain)
Seven O'clock
Eight O'clock
Nine O'clock
Ten O'clock
Eleven O'clock
Twelve O'clock
It's lunch-time so you better eat up
(refrain)

I's coming next, I hear you say
Then we have the letter J
K for kitten, not for cat
And the L ‘s coming after that
I–J–K-L
Then the M you're getting good!
N is for walking in the wood
Now it's O as you can see
followed by the letter P
M–N–O-P

(Solo)
One O'clock
Two O'clock
Three O'clock
Four O'clock
Five O'clock
Six O'clock
It's Dinner-time pick up your knife and fork
(refrain)

Q's coming next and R, oh yes!
You know that's followed by the S
Then comes T, you know that's true
and here comes good old letter U
Q–R–S–T-U

(written by: J.C. Lodge, copyright 1998 e sharp publishing inc)

V is next in this RAP-song
Then the double U (=W) follows on
X then Y, that's what I said
Last of all comes the letter Z
V–W–X–Y-Z
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Spelenderwijs leren

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

■ ■ ■

Ter introductie
Starter: What’s your hobby?
Oriëntatie
Praktijkvoorbeelden
Reader 5: Taal leren in fasen
Opdrachten
Appendix 5

5.1 Ter introductie

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
· een introductie van het leren van talen in fasen;
· de rol die taalspellen spelen bij het ontwikkelen van taalvaardigheid;
· hoe je de zelfstandigheid van leerlingen kunt verbeteren;
· wat de mogelijkheden zijn om ICT als leermiddel te gebruiken.
In hoofdstuk 3 bespraken we de schijf van vijf als model voor effectief vreemde talenonderwijs. In dit hoofdstuk introduceren we een daarvan afgeleid
stramien – het zogenaamde fasenmodel – waarmee we de uitgangspunten
van de schijf van vijf toepassen op Engels in het basisonderwijs.
Taalspellen vervullen in dit model in het bijzonder en in het taalonderwijs in
het algemeen de functie om kinderen op speelse wijze bijna onbewust nieuw
geleerde woorden en zinnen te laten oefenen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe je uit beschikbaar ICT-materiaal een keuze kunt maken en hoe je dit materiaal kunt inzetten.
Ten slotte komt de vraag aan de orde of kinderen bij Engels zelfstandig kunnen werken en hoe je hun zelfredzaamheid bevordert.
De doelen in dit hoofdstuk zijn:
· Je verwerft kennis over en inzicht in het toepassen van spellen bij het
leren van talen.
· Je verwerft kennis over en inzicht in het gebruik van diverse soorten ICTmateriaal.
· Je maakt kennis met de basisdidactiek voor vaardigheidsopbouw: het fasenmodel.
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Je maakt kennis met manieren om leerlingen te activeren bij modernevreemdetalenonderwijs.
Je verdiept je in het Eibo-thema hobby’s en vrije tijd.
Je vervolgt de coursebook evaluation en de voorbereiding op de speech of
presentatie.

Vergelijk met een partner je reacties op opdracht 4.6.

■ ■ ■

5.2 Starter: What’s your hobby?

Gebruik Figuur 5.14 uit Appendix 5.
Stap 1
Neem een blad papier voor je en vul als Eibo-thema What’s your hobby? in.
Stap 2
Maak vijf vragen die je kunt stellen over het thema hobby’s.
Je kunt de vragen op je eigen niveau maken of op het niveau van je leerlingen. (Maak de antwoorden dan wel bijpassend!)
Stap 3
Schrijf de antwoorden op de achterkant van het werkblad.
Stap 4
Speel het spel met een dobbelsteen. Als je op een van de genummerde velden
komt moet je de bijbehorende vraag beantwoorden.
Stap 5
Stel de vragen of antwoorden indien nodig bij.
Stap 6
Beantwoord de volgende vragen:
a Wat leer je als dit spel speelt?
b Welke kennis of vaardigheden moet je beheersen om dit spel te spelen?
Stap 7
Noteer nieuwe, onbekende of moeilijke woorden in je privé-woordenboekje.
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Figuur 5.1 Hello World, the Castle, kopieerblad
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5.3 Oriëntatie

Als de leerlingen bij Engels een spel gaan spelen, ruimen ze direct hun boeken op en
merk ik dat ze denken: ‘Zo, dat was het! Nu is het alleen nog maar een spelletje’,
terwijl ik het spel juist heb uitgekozen om ze er wat mee te leren!
Sinds ik Engels geef heb ik steeds het gevoel dat het een reeks oefeningetjes achter elkaar is. Bij andere vakken werk je vaak naar een bepaald doel. Bij aardrijkskunde
bijvoorbeeld weet ik direct wat ik eerst en daarna moet doen. Bij Engels zie ik weinig samenhang tussen de oefeningen.
Ik maak wel eens mijn eigen werkbladen, gewoon omdat ik het leuk vind om te
doen. Maar het is wel frustrerend dat ze nauwelijks 10 minuten werken aan een
blad waar ik meer dan een uur op heb zitten zweten. Niet alleen het maken maar
ook het bedenken. Dat zou ik anders willen.
We hebben voor Engels computerprogramma’s. Ik vind het lastig om echt te zorgen
dat de tijd die daaraan besteed wordt goed in de rest van het programma Engels
past. Het is vaak een beetje uitproberen van wat woordspelletjes, meer niet. Ik vind
dat eigenlijk niet echt nuttig hoewel de leerlingen het leuk vinden om te doen.
Taalspellen als oefenactiviteit

Net zoals bij liedjes is het bij taalspellen belangrijk dat de leerlingen op een
speelse manier bezig zijn en dat ze ervan leren. Het spelen van een taalspelletje is een motiverende activiteit die ook nog eens voor afwisseling in werkvormen zorgt. Als leerkracht kies je een spelvorm die doelgericht is zonder
dat de leerlingen zich daarvan te veel bewust zijn.
Bereid het spelen van het spel zo voor dat duidelijk is dat het een serieuze activiteit is. Dat bereik je als je de leerlingen als voorbereiding op het spel zinnetjes aanleert en woorden laat herhalen die ze nodig hebben om het te kunnen spelen. Je geeft ook aan dat het een leeractiviteit is als je één leerling per
groep aantekeningen laat maken, waardoor de leerlingen de boodschap krijgen dat het niet zomaar even een leuk tussendoortje is. Als je na het spelen
van het spel de resultaten bespreekt, geef je de leerlingen het gevoel dat het
spel echt belangrijk is voor het leren van Engels. Als het taalspel bovendien
goed aansluit bij het Eibo-thema van het betreffende hoofdstuk, dan is het
rendement hoger dan wanneer je het voor de gezelligheid speelt. Voor
woordspellen is dat makkelijk te regelen maar ook voor andere spelletjes is
het goed als de leerlingen woorden en zinnen uit het thema herkennen. Dit
zou een belangrijke rol bij je keuze van het spel moeten spelen.
Hoe pas je spelletjes in de lessen Engels in?

Bij het spelen van taalspellen die niet in het lespakket zijn opgenomen, moet
je je afvragen wanneer het juiste moment is om een spel te spelen en wat de
leerlingen moeten kennen of kunnen voordat ze het spelen. Ook bij een spelletje houd je een bepaalde volgorde aan, analoog aan de manier waarop je
taal leert: eerst luisteren en lezen (taalinput) en daarna pas spreken en schrijven (taaloutput). Je kunt nu eenmaal niet van leerlingen verwachten dat ze
een spel in het Engels spelen zonder dat ze daarop voorbereid zijn. Een goed
moment om te kiezen voor een spel als werkvorm is wanneer je iets wilt herhalen of extra wilt oefenen om zo spelenderwijs nuttige stukjes taal (chunks)
in te slijpen. Er moet dan wel eerst een serie taalleeractiviteiten binnen het
thema aan voorafgegaan zijn waardoor het spel als het ware een afronding is.
112 5 Spelenderwijs leren
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Kies je daarvoor, dan vindt grofweg het volgende plaats:
1 introductie van het nieuwe thema;
2 de leerlingen luisteren naar inputteksten;
3 de leerlingen lezen teksten over het thema (mee);
4 ze spreken de kernzinnen en woorden na waarna ze bijvoorbeeld in tweetallen standaardgesprekjes gaan voeren;
5 dan passen de leerlingen het geleerde toe, bijvoorbeeld bij het spelen van
een spel.

Figuur 5.2

Input

Verwerking

Bla Bla
Bla Bla Bla
Bla Bla

Output

?

Bla
Bla
Bla Bla
Bla
Bla

Activerende werkbladen

Belangrijk bij taalspellen is de kwaliteit en de kwantiteit van de ‘taalhandelingen’ die tijdens het spel plaatsvinden. Hoe meer de leerlingen zelf doen
(zie hoofdstuk 3, componenten) hoe meer en beter ze leren. Je laat ze alleen
oefenen wat past in het Eibo-thema dat aan de orde is. Het is belangrijk dat
de leerlingen zelf een keuze kunnen maken uit de woorden en zinnen van
het thema: laat de leerlingen bijvoorbeeld het hoofdstuk uit het boek bekijken als ze ergens een woord van twee lettergrepen moeten invullen. Op die
manier herhalen ze veel meer dan alleen maar het woord dat voor het spel
nodig is.
Werkbladen kunnen deze vorm van zelf leren goed ondersteunen. Vaak bestaan werkbladen uit oefeningen die veel lijken op wat al in het boek wordt
aangeboden. Soms bevat het lespakket niet veel taalspellen of zijn ze niet
communicatief (genoeg) en zou je er als leerkracht meer mee willen doen.
Als er kant-en-klare taalspellen in het lespakket zijn opgenomen en je wilt
wat veranderingen aanbrengen in het spel, dingen weglaten of toevoegen,
brengt dat veel werk met zich mee. Met de werkbladen die je vindt in Appendix 5 kun je op simpele wijze zelf spelletjes maken. Zie figuur 5.3.
De computer als leer- en hulpmiddel

Computergebruik in het modernevreemdetalenonderwijs neemt toe, maar
ook thuis spelen de leerlingen computerspelletjes in het Engels. Neem als
voorbeeld een ‘adventure game’. Hoewel de leerlingen taal horen en/of zinnen lezen die ver boven hun taalvaardigheidsniveau liggen, kunnen ze toch
het spel al spelen. Wat hierbij een rol speelt is dat ze gemotiveerd zijn voor
het spelletje, dat de taal voortdurend door beeld wordt ondersteund en dat ze
keuzes moeten maken waarvan ze meteen het gevolg ervaren. Als de keus
verkeerd is, moeten ze ‘terug’ of iets overdoen en het nog een keer proberen,
de instructie nog eens lezen en opnieuw een keuze maken. Deze combinatie
van beeld, tekst en geluid is de perfecte manier van leren!
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Figuur 5.3 Heinemann Children’s Games
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Bij het gebruik van computers
in school denk je vaak aan oefenprogramma’s om woorden
te oefenen, zinnetjes te maken
of samen te stellen, klanken te
herkennen, aan combineeroefeningen enzovoort. De programma’s die op de markt
komen, volgen elkaar zo snel
op in steeds betere versies,
nieuwe en vernieuwde programma’s en games dat er in
dit boek als aandachtpunt gekozen is hoe je als leerkracht
met ICT-materiaal kunt omgaan en niet welke software er
is. (Zie reader 5.)

Figuur 5.4
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5.4 Praktijkvoorbeelden

Lees de praktijkvoorbeelden en bespreek met elkaar de discussiepunten.
Leerkracht groep 7:

‘Ik heb gisteren een spel gemaakt en ik ga dat vandaag
met de klas spelen. Het liefst doe ik dat in groepen van
vier of vijf leerlingen. Ik vind het maken van het spel wel
heel veel werk!’

Stagiaire in groep 7:

‘Ik heb de leerlingen in de vorige les een spel laten spelen
en het viel me op dat de leerlingen toch gauw weer in het
Nederlands met elkaar praten. Ik had ze handige zinnetjes geleerd maar ze waren ze weer vergeten denk ik. Ik
vraag me af hoe ik ze zo kan voorbereiden dat ze het spel
in het Engels spelen.’

Discussiepunten
1 Aan welke eisen moet een spel voldoen om het met meerdere groepen te
kunnen spelen en toch niet al te veel voorbereidingstijd te vergen?
2 Welke taalvoorbereiding is nodig om leerlingen tijdens het zelfstandig
spelen van een spel toch Engels te laten gebruiken?

■ ■ ■

5.5 Reader 5: Taal leren in fasen
Van input naar output

Als je alle informatie die je in de vorige hoofdstukken hebt verkregen op een
rijtje zet, dan lijkt het misschien ondoenlijk om al die aspecten in een lessenserie Engels te verwerken. Via de componenten van de schijf van vijf werken de leerlingen van receptief naar productief, je zorgt voor een concentrische aanpak met veel herhaling en je bouwt speelse en gevarieerde activiteiten in, zoals liedjes en spelletjes, zodat de kinderen spelenderwijs oefenen,
hetgeen weer verwijst naar de natuurlijke manier van taal verwerven. Het
probleem is vaak dat je niet meer dan een uurtje per week aan Engels kunt
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besteden. De vraag is dan hoe je dat allemaal klaarspeelt in die beperkte tijd.
Het antwoord op deze vraag is voorhanden. Als je volgens het fasenmodel
werkt, kun je al deze aspecten van talen leren combineren en verhoog je het
rendement van je lessen.
Het leerfasenmodel wordt bij communicatief taalonderwijs veel toegepast.
Het bestaat uit een aantal fasen. Bij Engels in het basisonderwijs gebruik je
meestal maar vier fasen. Het wordt dan ook wel het vierfasenmodel genoemd. Bij de schijf van vijf (hoofdstuk 3) is de volgorde van de componenten niet zo belangrijk. Maar omdat bij Engels in het basisonderwijs met thema’s gewerkt wordt en er sprake is van beperkte lestijd per thema en per jaar
– 80 tot 100 uur totaal in het basisonderwijs – is het belangrijk om de volgorde van de fasen aan te houden om te voorkomen dat je aan bepaalde componenten niet toekomt.
In deze paragraaf volgt een korte introductie op het fasenmodel. Via dit
model werken de leerlingen naar de voornaamste doelstelling van Eibo: redzaamheid in gesprekssituaties. Vaardigheid in het hanteren van dit model is
zo cruciaal dat aan dit onderdeel de gehele vervolgmodule is gewijd. Die heet
dan ook: Werken in fasen.
Je kunt dit model in iedere lessenserie verwerken, ook, of liever gezegd juist,
als je volgens het lespakket werkt. Hieronder zie je een schema van dit
model:
Figuur 5.5 Het vierfasenmodel
Fase

Doel

Voorbeelden van activiteiten

· het activeren van buitenschoolse
voorkennis over het thema;
· motiveren van de leerlingen voor
het onderwerp;
· herhalen uit eerdere lessen.

· wordweb maken, collages maken,
materiaal mee laten nemen;
· laten ontdekken waarom dit thema
belangrijk is en wat de leerlingen er
straks mee kunnen;
· activiteiten om te herhalen.

Fase 1
Introductiefase

Het maken van een collage om de voorkennis te activeren
Fase 2
Inputfase
· het presenteren van de nieuwe stof:
woorden/zinnen;
· laten handelen aan vorm en inhoud;
· controleren of de input duidelijk is
voor alle leerlingen.

· luisteren naar cd/cassette met
luistervragen;
· klassikaal en individueel naspreken/
naschrijven;
· woorden met schriftbeeld verbinden,
betekenis laten raden, enzovoort.

Vragen beantwoorden bij het luisteren naar de CD
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Fase 3
Oefenfase
· oefenen van de nieuwe stof in
gesloten oefeningen, zowel
mondeling als schriftelijk, van
receptief naar (re)productief.

· oefenen van standaard-gesprekjes,
rollenspellen met vaste tekst,
gesloten spellen, woordpuzzels
enzovoort.

Het maken van een schriftelijke opdracht
Fase 4
Transferfase
· de nieuwe stof samen met de
voorkennis in vrijere opdrachten
toepassen, als tussenstap naar het
gebruik van Engels buiten school.

· dialogen aan de hand van
situatiebeschrijvingen,
taalproductie in vrijere meer open
opdrachten.

Een gesprekje in de snackbar

Sommige lespakketten werken al volgens dit model, zoals bijvoorbeeld No
Problem en English Spoken van de oudere lespakketten en Bubbles en Hello
World van de nieuwere lespakketten. In de andere lespakketten ontbreekt
soms het inventariseren van de voorkennis van de leerlingen en het toepassen van de taal in vrijere opdrachten, dus de eerste en vierde fase. Die fasen
zul je dan zelf moeten toevoegen om het rendement van je lessen te vergroten en om de voorkennis van de leerlingen te gebruiken en te koppelen aan
de nieuw te leren taalelementen.
Je werkt in dit model van input naar output. In de eerste fase inventariseer je
onder andere wat kinderen aan buitenschoolse input hebben verworven.
In de tweede fase wordt de input voor de les gegeven en kijk je of de vorm en
inhoud van de input duidelijk is voor de kinderen. Je gebruikt in deze fase
werkvormen waarbij de leerlingen alleen luisteren en de nieuwe stof naspreken of naschrijven en woord met beeld verbinden. Je gebruikt bovendien zo
veel mogelijk Engels als voertaal in de klas omdat je op die manier ook voor
extra input van de taal zorgt. Met name korte steeds terugkerende instructies
zijn daar zeer geschikt voor. Ook vragen als: Can you tell me the answer to this
question? kun je in het Engels stellen.
In de oefenfase oefenen de leerlingen met de nieuwe elementen die in de inputfase zijn gepresenteerd. De oefeningen verlopen van helemaal gesloten
naar iets minder gesloten en van receptieve opdrachten zoals het verbinden
van woorden met plaatjes naar reproductie zoals het oefenen van standaardgesprekjes. Ze komen in deze fase nog niet aan echte taalproductie toe.
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De vierde fase gebruik je als schakel tussen de oefeningen in de les en het toepassen van Engels buiten school en om de kinderen te stimuleren om hun
voorkennis te gebruiken. In deze fase verweven de leerlingen de nieuwe stof
met hun voorkennis en gaan ze taal produceren.
Niet alle fasen zitten in één les. Als ze maar wel in de juiste volgorde in je lessenserie over het thema te vinden zijn. Bijvoorbeeld zo:

les 1
les 2
les 3
les 4

fase 1, fase 2 gedeeltelijk
fase 1, fase 2, fase 3 gedeeltelijk
fase 1, fase 3
fase 1, fase 3, fase 4

Het voordeel van dit model is dat er niet te vroeg te moeilijke dingen gevraagd worden van de leerlingen, maar dat je de activiteiten op het juiste
moment – gefaseerd – aanbiedt. Als je alle stappen in iedere fase neemt, dan
voorkom je bijvoorbeeld dat je te moeilijke opdrachten geeft.
Het is voor kinderen dus een veilig model. Maar ook voor jou als leerkracht is
het veilig omdat je precies weet waar je aan toe bent en wanneer je de kinderen iets kunt laten doen. Ook kun je op die manier eventuele fouten die kinderen maken herleiden en remediëren. Als je bijvoorbeeld merkt dat ze woorden niet goed uitspreken, dan is dat terug te leiden op het niet voldoende naspreken in de tweede fase.
Zelfstandig talen leren

Ontwikkelingen in het onderwijs laten zien dat zelfstandig leren en inzicht
krijgen in hoe, wat en waarvoor je leert steeds belangrijker worden. Taalonderwijs leent zich net zo goed als andere vakken voor zelfstandig leren, al
zijn er momenten, bijvoorbeeld waarop je de input aan de klas verzorgt, die
moeilijk individueel te regelen zijn. Ook het samen of in groepjes oefenen
blijft een vast onderdeel van de lessen Engels.
Er zijn een aantal handvatten die je kunt gebruiken bij het zelfstandig laten
werken van de leerlingen.
· Het is belangrijk dat je duidelijke doelen stelt zodat de leerlingen niet zo
zeer weten wat ze moeten kennen, maar wat ze met het geleerde moeten
kunnen. Uiteraard stel je daar de activiteiten op af, bijvoorbeeld het voorstellen aan nieuwe vriendjes en vriendinnetjes in de vakantie laat je ook
in gesprekjes oefenen.
· Je legt de nadruk op het resultaat en geeft de kinderen de gelegenheid om
te laten zien wat ze met het geleerde kunnen, bijvoorbeeld door daadwerkelijk een e-mailuitwisseling te organiseren.
· Je registreert de voortgang, niet door op traditionele wijze toetsen met cijfers te geven, maar door de kinderen vast te laten leggen of zelf bij te laten
houden wat ze met de taalelementen in een bepaald thema kunnen. Het
taalportfolio of een (taal)dossier is een middel om leerlingen inzicht te
geven in hun eigen vorderingen. Maar je kunt dat ook met een zelfgemaakt dossier of logboek per thema doen.
· Het is zaak dat je duidelijke instructies geeft omdat je de leerlingen niet
meer zo goed kunt bijsturen als ze zelfstandig aan hun taken werken.
· Je rol is meer die van coach en begeleider dan van alwetende leerkracht.
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Tijdens lessen zorg je voor het op peil blijven van de motivatie van de
leerlingen door op hun interesse in te spelen, de activiteiten regelmatig af
te wisselen en variatie in de les aan te brengen. Juist om de zelfwerkzaamheid van de leerlingen te bevorderen is het belangrijk dat het oefenmateriaal motiverend is.
Je stemt taken en activiteiten goed op elkaar af en je geeft ook taken vooraf op, zodat de leerlingen verder kunnen werken en niet te veel op elkaar
hoeven te wachten.

Zelfstandig werken is binnen het leerfasenmodel dus prima te realiseren, met
name in de derde en vierde fase.
Engels in combinatieklassen

In combinatieklassen is het belangrijk om ook voor Engels een goed manier
van samenwerken te vinden, zodat er op verschillende niveaus gewerkt kan
worden.
Wat betreft de lespakketten is er een aantal mogelijkheden:
1 Er zijn lespakketten waarbij met een boek voor groep 7 en een boek voor
groep 8 wordt gewerkt, met bijbehorende werkboeken. (Real English. Let’s
do it!, Junior en Bubbles.) Er is dan een opbouw in moeilijkheidsgraad.
2 Er zijn lespakketten waarbij het niet uitmaakt welk boek met werkboek je
in groep 7 of 8 gebruikt. (No Problem.)
3 Er is een lespakket dat je zowel voor groep 7 en groep 8 apart als voor combinatieklassen kunt gebruiken omdat er bij elk van de twee tekstboeken
zowel een werkboek voor groep 7 als voor groep 8 is. (Hello World.)
Met mogelijkheid 3 hoef je geen oplossing te bedenken. Als je een lespakket
uit categorie 1 of 2 hebt, moet je zelf een manier bedenken hoe je daarmee in
combinatieklassen werkt, waarbij je het met mogelijkheid 2 dan iets gemakkelijker hebt. Het hoeft echter geen probleem te zijn.
· Als de thema’s in beide boeken voorkomen en elkaar aanvullen, dan kun
je de inputactiviteiten bij categorie 1 en 2 door beide groepen samen laten
doen. De verwerking gaat natuurlijk apart. Al eerder aangeboden stof voor
de leerlingen van groep 8 kun je zo op een natuurlijke manier herhalen en
de leerlingen van groep 8 kunnen de leerlingen uit groep 7 helpen.
· Als hetzelfde thema niet in beide boeken wordt behandeld, maar als de
thema’s voor groep 7 en groep 8 verschillend zijn, bijvoorbeeld ‘Waar
woon je?’ voor groep 8 en ‘Jezelf voorstellen’ voor groep 7, dan kun je er
voor kiezen om toch de introductie en de inputfase gezamenlijk te doen,
en alle leerlingen dezelfde input van taal te laten ‘ondergaan’. Vervolgens
laat je het eigen deel door de twee groepen apart verwerken. Het voordeel
is dan dat het voor groep 8 een herhaling is en dat groep 7 extra input
krijgt.
Het leren van Engels verloopt in real life ook niet precies volgens je leerboek.
Op de televisie krijgen de leerlingen immers ook informatie over allerlei onderwerpen en luisteren ze naar Engels van verschillende niveaus. Het is wel
belangrijk dat de verwerking van de stof gescheiden en op het eigen niveau
plaatsvindt.
Spelenderwijs Engels leren

In aansluiting op de natuurlijke manier van talen leren waarbij de kinderen
door prikkels spelenderwijs leren, gebruik je spelletjes in de les als middel om
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de leerlingen op een speelse manier de stof te laten oefenen en toepassen.
Spelletjes gebruik je dus als werkvorm om de kinderen de taal te laten toepassen en niet als extraatje of als bonus. De voorwaarde is dat het spel past
binnen het thema en ook binnen het fasenmodel een functie vervult.
Een raadspel als What’s in my … (fridge)? waarbij de leerlingen bijvoorbeeld
de inhoud van de ijskast kunnen raden, past goed bij de introductiefase
omdat je de voorkennis van de leerlingen in het thema eten en drinken activeert. Hetzelfde spel kun je terug laten komen in de inputfase als je de nieuwe woorden hebt geïntroduceerd. Ook een spel als bingo met de woorden die
in het thema worden aangeleerd, bijvoorbeeld met de kleuren of de dagen
van de week, kun je als receptieve opdracht in de inputfase gebruiken.
Geheugenspelletjes en bingo zijn prima te gebruiken om woorden te herhalen uit een vorige les.
In de oefenfase kunnen de leerlingen met elkaar communiceren door middel
van een spel, bijvoorbeeld met een raadspel als I spy with my little eye of met
Who is it? Het eerste voorbeeld past bij het onderwerp ‘kleuren en kleding’ in
het thema ‘personen beschrijven’ of bij het benoemen van voorwerpen bij
het thema ‘op school’; het tweede voorbeeld past bij het thema ‘personen beschrijven’.
‘I’m thinking of …’ is een spel dat in de oefenfase kan worden gespeeld binnen het thema ‘personen beschrijven’ als de leerlingen alleen de standaardzinnen gebruiken. In de overdrachtfase speel je het als vrijere opdracht waarbij de kinderen ook hun voorkennis moeten inzetten om de persoon te
raden.
Hier volgen enkele voorbeelden van spellen die je zonder veel voorbereiding
kunt uitvoeren.
Staircase spelling
Je gooit een ‘knijpballetje’ naar een leerling. Die zegt het eerste woord: bijvoorbeeld dog. Je vraagt wie van de klas een woord weet dat begint met een g.
Je gooit het balletje naar de leerling die de vinger opsteekt: girl. Vervolgens
naar een leerling die een woord weet dat begint met een l: late, enzovoort.
Op het bord komt: D O G
I
R
LATE
Je kunt het spel ook op papier laten doen.
Word chain
Dit is een vergelijkbaar spel. De leerlingen maken een letterketting op de volgende manier: DOGIRLATE. Vervolgens moet een medeleerling de woorden
uit elkaar halen door letters als volgt te onderstrepen: D O G I R L A T E. Een
andere mogelijkheid is om de word chain door de leerlingen te laten omzetten in een ‘Staircase spelling’.
Associatiespel
De leerlingen zitten in cirkels van ongeveer tien leerlingen. Ieder heeft een
blad voor zich. Bovenaan staat een woord geschreven. Iedere leerling heeft
ook het tekstboek voor zich. Na het startteken schrijven alle leerlingen onder
het eerste woord een woord dat het eerste woord bij hen oproept. Het blad
wordt doorgegeven en het spel stopt als iedereen het eigen blad weer voor
zich heeft. Het werkt beter om dit spel te spelen met een grote groep.
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Het is vaak een kick voor leerlingen om te merken hoeveel woorden ze gezamenlijk weten!
Je kunt ze het boek erbij laten gebruiken als bronnenboek: de meeste lespakketten werken met een woordenlijst achter in het tekstboek.
Guessing game
Op een ‘Post-it’ briefje schrijf je een woord. Je plakt dat op de rug van een
van de leerlingen, bijvoorbeeld ‘kitchen’, zodat de klas kan zien welk woord
erop staat maar de leerling niet. Door de anderen vragen te stellen moet de
leerling erachter komen wat het woord is. Je kunt dit spel ook in kleinere
groepjes laten spelen, dan krijgen meer leerlingen de kans om Engels te spreken.
The spaghetti match exercise
Op de linker helft van een blad papier schrijven de leerlingen het eerste deel
van een zin. Rechts komt de rest van de zin op een willekeurige regel. De leerlingen verbinden de zinnen door kronkelige lijnen met elkaar, waarbij de lijnen elkaar niet raken maar kruisen, anders kan een ander de puzzel niet
maken. De partner van de leerling moet dan de delen van de zin weer bij elkaar zoeken door de lijnen te volgen.

Thank you very much!
Do you think so?
How are you?
What’s the time?
What’s your name?
Please help me!

Yes, I do.
It’s four o’clock.
OK.
Mary.
I’m fine, thank you.
You’re welcome.

Deze combinaties van zinnen worden veel gebruikt en het is nuttig voor de
leerlingen om die combinaties steeds te herhalen. Als je de leerlingen het
werkblad zelf laat maken kunnen ze de rijtjes links en rechts uit het boek
halen en hun partners de puzzel vervolgens op laten lossen. De leerlingen
werken dan een aantal keren met de zinnen:
1 Bij het vinden van dit soort combinaties van vraag en antwoord in het
boek.
2 Bij het maken van de puzzel (overschrijven op het lege werkblad).
3 Bij het oplossen van de puzzel van een partner (door het boek te raadplegen).
4 Bij het samen corrigeren van de puzzels. (Met het boek als naslagwerk, als
jury.)
In figuur 5.6 en 5.7 vind je voorbeelden van boeken met spelletjes voor beginners.
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Figuur 5.7 Elementary Vocabulary Games

Werkbladen ontwerpen

Als je zoals bij de spaghetti match exercise de leerlingen niet alleen een werkblad laat invullen maar het ook laat maken, dan is niet alleen het spelen van
het spel maar ook het maken van het werkblad een leerzame activiteit.
Voorbeeld: de leerlingen krijgen een leeg blad waarop ze zelf woorden zetten in
een lege kruiswoordpuzzel. Ze kiezen de woorden uit het Eibo-thema dat aan de
orde is. Daarna zoeken ze in het boek zinnen waarin die woorden voorkomen
en gebruiken ze de zinnen in de rijtjes ‘horizontaal’ en ‘verticaal’. Als de puzzel
is gemaakt, halen ze de woorden weer weg en lost een partner de puzzel op.
Er is vooraf een aantal punten dat je als leerkracht moet checken:
1 Wat moeten de leerlingen vooraf leren, kennen of kunnen om het werkblad te kunnen maken?
2 Wat voor soort werkbladen kunnen leerlingen voor elkaar maken?
3 Hoe ziet de instructie op zo’n werkblad eruit?
4 Welke organisatorische consequenties heeft deze aanpak?
5 Op welk moment in het leerproces bied je deze activiteit aan?
Antwoorden op de bovenstaande vragen kunnen o.a. zijn:
1 dat je een activiteit pas kunt doen als je een Eibo-thema volledig hebt
doorgewerkt. Dat wil zeggen dat de leerlingen alle woorden en zinnen
moeten kennen.
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2 De leerlingen kunnen alleen met het werkblad werken als er duidelijke instructies bij zijn waarin precies de stappen beschreven worden die ze moeten doorlopen. Het boek moet gebruikt worden als bronmateriaal en er
moet niet een al te groot beroep worden gedaan worden op de creativiteit
van de leerling bij het maken van zinnen. De instructie moet beschreven
zijn in korte zinnen, in ‘receptentaal’. Iedere stap wordt apart beschreven.
3 De organisatie van dit onderdeel van de les is duidelijk voor de leerlingen.
Afhankelijk van het werkblad, doe je de opdracht als leerkracht eerst een
keer met de klas vóór op het werkblad voordat de leerlingen het zelf gaan
maken.
4 Je zorgt dat iedere activiteit een duidelijk doel heeft voor de leerlingen en
dat het resultaat belangrijk is: organiseer een klassikale afsluiting zodat
een leerling die het goed doet ook trots kan zijn op het resultaat en leerlingen niet alleen van het werken met een partner maar ook klassikaal van
elkaar leren.
5 De leerlingen kunnen op dit werkblad laten zien wat ze met de taal kunnen. De activiteit vindt dus plaats aan het eind van het leerproces.
Ten slotte:
Dit soort werkbladen kun je voor diverse Eibo-thema’s gebruiken, maar bij
voorkeur ook bij andere vakken. Jouw taak als leerkracht is om de werkbladen zo te ontwerpen dat ze met weinig veranderingen steeds weer kunnen
worden gebruikt. Na een aantal keren weten de leerlingen precies hoe ze
ermee moeten werken, al zal de talige inhoud van de werkbladen variëren. Je
zult overigens iedere keer dat je met een werkblad werkt de vorm of de instructie kunnen verbeteren.
In figuur 5.8 zie je een voorbeeld van een werkblad dat je bij meerdere thema’s kunt gebruiken.
Talen leren met behulp van ICT

Bij ICT gelden er twee hoofdprincipes, net zoals bij het gebruik van liedjes en
taalspellen.
Ten eerste gebruik je alleen computerprogramma’s die een waardevolle bijdragen leveren aan je lessen en het rendement verhogen. Je stelt dus eerst
vast wat er geoefend wordt met het ICT-programma en daarna pas je het in je
programma in het thema in. Ten tweede zorg je ervoor dat met het resultaat
van het gebruik van het programma iets gebeurt. Je registreert de resultaten,
zodat de leerlingen merken dat het onderdeel is van het leren van Engels en
ze het werken met het computerprogramma als een serieuze bezigheid ervaren.
Voorbeeld: de leerlingen spelen een spel op de computer als receptieve opdracht. Ze lezen de aanwijzingen, reageren op wat er gezegd wordt. Je vraagt
daarna aan hen om zinnen die vaak in het computerprogramma worden gebruikt van het scherm over te schrijven. De zinnen Of course. Don’t do that!
It’s dangerous!, The pirates are over there! worden regelmatig gebruikt en zijn
dus nuttig om te kennen, ook in andere situaties.
De meerwaarde van het naschrijven van die zinnen is dat de leerlingen van
het receptieve taalaanbod (input: door lezen en luisteren) bewust worden gemaakt en dat ze leren de nuttige delen daarvan voor zichzelf te selecteren.
Dat bevordert het zelfstandig leren.
Het gebruik van internet neemt nog steeds toe. Het wordt ook steeds makkelijker om zelf opdrachten te maken die de leerlingen via het internet kunnen
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Figuur 5.8 Heinemann Children’s Games
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gebruiken. In het programma Hot
Potatoes bijvoorbeeld en op de site
van Quia kun je op de pabo oefeningen op het internet zetten die
de leerlingen op de stageschool
kunnen maken. Je kunt de oefeningen tijdens het gebruik steeds bijstellen en dus verbeteren en je leerlingen kunnen de oefeningen ook
thuis doen waardoor de beschikbaarheid van het lesmateriaal optimaal is. Eigenlijk is dit het soort
werkbladen zoals ze bedoeld worden bij het onderdeel ‘Het maken
van worksheets’ in deze reader.
Zorg dat het werken met ICT bij
Engels een duidelijk meerwaarde
heeft. Als het ICT-materiaal niet
een aparte plek krijgt in de lessen
Engels maar er onderdeel van is, of
als aanvulling op het lespakket
wordt gebruikt, is het rendement
van dit materiaal groter. Een aantal lespakketten heeft een website
beschikbaar, bijvoorbeeld Hello
World: www.helloworld.nl. Het
password is ‘shambles’. (Zie figuur
5.10 en 5.11.)

Figuur 5.9 Heinemann Children’s Games

Figuur 5.10 Website bij Hello World, the Castle
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Figuur 5.11 Website bij Hello World, the Quest

Je kunt ICT-oefeningen niet alleen gebruiken als regulier onderdeel van de
les, maar je kunt ze ook gebruiken voor differentiatie, verrijking en remediëring. Dat is handig gezien de beperkte tijd en de uiteenlopende taalniveaus
van de leerlingen. In figuur 5.12 en 5.13 zie je voorbeelden van cd-roms als
aanvullend materiaal.
Figuur 5.12 Roddy on the Road, cd-rom
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Richt je als leerkracht eerst op de combinatie boek – software – internetsite van
de eigen uitgever. Dat geeft de beste garantie dat alles op elkaar is afgestemd.
Als dat niet voorhanden is, kun je gaan kijken naar software van andere uitgevers. Het beste is om te zoeken naar software waarbij aparte vaardigheden
worden geoefend, bijvoorbeeld thematische woordenschat of het verbeteren
van de spelling. Software waarbij taal geïntegreerd wordt aangeboden (complete teksten, conversaties, zinnen) biedt vaak wel veel taalinput maar in de
verwerking komt vaak maar één aspect aan de orde, bijvoorbeeld alleen vragen beantwoorden over de input of woorden opzoeken. Als extra oefening,
middel om hiaten op te vangen of als remediëring kun je vaak goed de eerstgenoemde soort software gebruiken. Verrijking of verdieping bereik je met de
tweede soort.
Als je ICT bij Engels toepast, kun je de volgende vragen stellen met betrekking tot het materiaal:
· Kan de leerling er zelfstandig mee werken?
· Zijn de instructies bij het programma in het Nederlands of Engels?
· Wat wordt er qua vocabulaire van de leerling gevergd?
· Wat moet een leerling weten om het programma te kunnen uitvoeren?
· Wat is de noodzakelijke voorkennis en beschikken de leerlingen daarover?
· Moet je misschien een bepaald hoofdstuk uit het boek eerst hebben behandeld?
· Wat is het doel/resultaat voor de leerling voor het leren van Engels?
· Bij welk thema past het?
· Is dit programma geschikt voor alle leerlingen (werken in een computerlokaal) of is dit een programma voor individuele leerlingen (een paar computers in de klas)?
Ten slotte: software voor het leren van talen en de talenprogramma’s op het
internet zijn voortdurend in ontwikkeling. In het kader van dit boek is het
moeilijk programma’s of internetsites te noemen omdat niet altijd zeker is of
ze een lang leven beschoren zijn en de voorraad steeds wordt aangevuld. Het
is essentieel de ontwikkelingen bij te houden maar vooral om de werkvormen die je in de klas gebruikt aan het materiaal aan te passen.
Voorbeeld: Op het moment van het schrijven van dit boek is het fenomeen
‘Webquest’ sterk in opkomst. Een webquest of talenquest is een ontdekkingstocht door het internet met een duidelijke opdracht om uit te voeren. Voorbeelden van volledig uitgewerkte webquests staan al op het internet, voor
Engels, voor de basisschool. Goed en bruikbaar materiaal. Het beste is hier
weer om via een zoekmachine met de goede zoektermen naar het nieuwste
materiaal te zoeken.
Enkele sites
Language games site: http://www.primarygames.com/reading.htm
Write your own story-site:
http://www.lapasserelle.com/lm/pagespeciales/games/writestory/write.story.
html
Play Hangman by computer:
http://www.lapasserelle.com/lm/exercices/games.page.html
De site van de internationale vereniging van docenten Engels: www.IATEFL.org
Op www.countryschool.com vind je informatie over Engels aan young learners.
5.5 Reader 5 Taal leren in fasen 127
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Op www.britain.nl (British Embassy),www.britishcouncil.org en op www.levendetalen.nl kun je ook informatie vinden over Engels en Engeland.
Zoektermen
· Hot potatoes: programma voor het maken van oefeningen voor het internet
· Quia Web: internetsite voor invoeren van oefeningen
· K12: geeft toegang tot veel Amerikaanse sites van basisscholen.
Verder lezen

Sibilla Oskam: Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs, hoofdstuk
5, 6, 7, 8, 9 en 13.

■ ■ ■

5.6 Opdrachten

Opdracht 5.1

In deze opdracht onderzoek je hoe je leerlingen instrueert voor het spelen
van een spel. Werk in tweetallen.
Stap 1
Neem werkblad 1 (figuur 5.14) van de Appendix voor je. Lees de instructies
bij het spel.
Loop nu de vijf vragen door en vul per punt in wat er moet worden gedaan.
Ga bijvoorbeeld na welke vragen de leerlingen aan elkaar moeten stellen om
het spel te spelen.
Stap 2
Noteer vervolgens welke taal nog meer nodig is om dit spel te spelen, bijvoorbeeld om te vragen wie aan de beurt is of om te zeggen wie heeft gewonnen. Verwerk de zinnen bij 2 en 3 in de instructie.
Stap 3
Bekijk ten slotte de afsluiting van dit spel. Wat doe je met de resultaten na
het spelen van dit spel? Beschrijf welke andere werkvormen of variaties mogelijk zijn.
Stap 4
Werk je woordenboekje bij.
Opdracht 5.2

Opdracht 5.1 was als het ware een receptieve opdracht: je hebt gekeken naar
de instructie voor een spel. Daarna heb je de instructie aangepast en verbeterd.
In de nu volgende opdracht maak je zelf een taalspel voor de leerlingen op je
stageschool. De keus van het soort spel is aan jou. Het moet echter wel een
communicatief spel zijn. Je inspiratie kan zijn: de spellen die je thuis speelde, een spel dat je op de tv hebt zien spelen of een spel dat je in je stageschool al eens hebt gespeeld (in het Nederlands). Bepaal in alle gevallen wat
het doel is, wat het resultaat van het spelen van dit spel moet zijn, met andere woorden wat de leerlingen oefenen met dit spel, bijvoorbeeld bepaalde
woorden of vraag- en antwoordzinnen bij een thema. Het spel moet passen
bij een van Eibo-thema’s. Kijk daarvoor in het lespakket dat op je stageschool wordt gebruikt of naar de Appendix bij hoofdstuk 1. Werk in tweetallen of in groepjes van drie. Neem de volgende stappen.
128 5 Spelenderwijs leren
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Stap 1
Kies voor welke leeftijdsgroep je het spel gaat maken. Het mag ook een spel
zijn voor groep 5 of 6.
Stap 2
Schrijf tien tot vijftien frequente Engelse woorden op die bij je thema passen
(kies minder woorden voor jongere leerlingen).
Stap 3
Check de spelling in een woordenboek.
Stap 4
Maak het spel communicatief zodat de kinderen iets aan elkaar moeten vragen om het spel te spelen.
Stap 5
Bepaal welke taal aangeleerd moet worden om jouw spel te kunnen spelen
en maak een lijst met woorden en vraag- en antwoordzinnen. Vergeet niet
om ook een lijst te maken van de zinnen die de kinderen moeten gebruiken
om het spel goed te laten verlopen. (Wie is er aan de beurt? Hoeveel heb jij
er? enzovoort.)
Stap 6
Check de spelling van de zinnen in je woordenboek.
Stap 7
Maak het spel(materiaal) zodat je het spel kunt spelen.
Stap 8
Maak de spelregels: denk daarbij o.a. aan het volgende:
· Met hoeveel spelers speel je het?
· Wie begint?
· Wie stelt de vraag en wie geeft antwoord?
· Wanneer is de volgende aan de beurt?
· Stel je alleen ja-/neevragen?
· Wanneer heeft iemand het spel gewonnen?
· Wanneer stopt het spel?
Stap 9
Test het materiaal door het spel te spelen.
Stap 10
Bedenk vervolgens hoe je het spel wilt presenteren in je klas en bereid je
daarop voor.
Stap 11
Werk je woordenboekje bij.
Speel het spel indien mogelijk in je stageklas en evalueer hoe het verliep.
Opdracht 5.3

1 Schrijf de instructies voor het spel in opdracht 5.2 in het Engels.
2 Controleer of de instructies kloppen op basis van de informatie in reader 5.
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Opdracht 5.4

Onderzoek in het lespakket dat je hebt uitgekozen op welke wijze spelletjes en
ICT een rol spelen. Beschrijf je bevindingen en voeg dit toe aan je coursebook
evaluation. Let op de volgende punten wat betreft taalspellen (A) en ICT (B):
A
1 Komen er veel, weinig, geen spellen voor in ieder hoofdstuk van het lespakket?
2 Passen ze bij het thema van het hoofdstuk?
3 Moet er Engels worden gesproken bij de spelletjes?
4 Worden de zinnetjes die daarvoor nodig zijn vooraf geoefend? Check
hiervoor ook de handleiding.
5 Wat is de follow-up na het spel? Wat gebeurt er met het resultaat van het
spel?
B
6 Biedt het lespakket ICT-toepassingen naast de boeken? Zo ja, welke en
wat voor vaardigheden en activiteiten oefenen ze met ICT?
7 Past dit bij de doelstellingen van de hoofdstukken?
8 Geef je mening over het gebruik van spellen en ICT in dit lespakket. Geef
zo nodig suggesties ter verbetering.
9 Vergelijk je bevindingen bij A en B met een partner.

Reflectie

Opdracht 5.5

1 Welke ideeën kun je in je praktijkschool gebruiken?
2 Welke ideeën heb je voor je eigen taalvaardigheidstraining opgedaan?
3 Voor welke onderdelen van lessen Engels zie je mogelijkheden om ‘lege’
worksheets te maken?
4 Noem zo mogelijk enkele nieuwe dingen die je in dit hoofdstuk bent te
weten gekomen.
5 Wat zou je nog meer over de onderwerpen uit dit hoofdstuk willen
weten?

Oriëntatie op hoofdstuk 6

Opdracht 5.6

A Maak een samenvatting van de reader uit dit hoofdstuk als voorbereiding
op de speech. Vergeet ook het lijstje met je persoonlijke punten en accenten niet!
B
1 Noteer wat voor soort informatie over Engelstalige landen je belangrijk
vindt voor de leerlingen in de basisschool.
2 Denk je dat een lesplan voor Engels afwijkt van een lesplan voor andere
vakken? Noteer op welke punten je mogelijk een andere invalshoek of
aanpak hebt.
3 Wat en hoe denk je te kunnen toetsen bij Engels in het basisonderwijs?
Noteer enkele punten die belangrijk zijn.
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Appendix 5
Figuur 5.14 Worksheet 1
EIBO theme
MAKE YOUR OWN GAME

1 Write numbers 1, 2, 3, 4 and 5 in the boxes. (You choose!)
2 Write five questions down below. Then write the answers to the questions on the other side of the page.
Question 1:
Question 2:
Question 3:
Question 4:
Question 5:
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Worksheet 2

1 Schrijf het woord dat je van je leerkracht krijgt in de middencirkel.
2 Zoek woorden die erbij horen in je boek op en schrijf die in de andere cirkels. (Je mag er cirkels bijtekenen.)
3 Schrijf onder de lijn wat de woorden betekenen en vouw het blad dubbel.
4 Laat nu je partner raden naar de betekenis van de woorden.

Figuur 5.15 Word Web

Puzzles

Maak een puzzel voor je partner.
1 Kies woorden uit het hoofdstuk uit je boek en schrijf ze in puzzel A. Gebruik zoveel mogelijk woorden.
2 Schrijf de woorden over in puzzel AA, net zoals ze staan in puzzel A.
3 Vul alle lege vakjes in puzzel A op met letters. Je mag zelf kiezen welke letters.
4 Vouw het blad dubbel en geef het aan je partner om de woorden te vinden.
5 Vouw het blad open en controleer samen of je partner alle woorden heeft
gevonden.
6 Doe daarna hetzelfde met puzzel B/BB en puzzel C/CC.
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Figuur 5.16 Worksheet 3 Puzzles
A

AA

B

BB

C

CC
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Figuur 5.17 Worksheet 4 Crossword puzzle
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Voorbereiding en planning

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

■ ■ ■

Ter introductie
Starter: Shopping
Oriëntatie
Praktijkvoorbeelden
Reader 6
Opdrachten
Appendix 6

6.1 Ter introductie

In dit hoofdstuk komen de volgende zaken aan de orde:
· het verschil tussen input en output;
· het zoeken naar informatie over de Angelsaksische cultuur voor de lessen
Engels;
· buitenschools leren en wat je er in de klas mee kunt doen;
· hoe je een planning maakt voor je lessen Engels;
· wat en hoe je kunt toetsen.
Zelf iets in het Engels zeggen is moeilijker dan iets begrijpen in het Engels. In
dit hoofdstuk wordt nog eens aandacht besteed aan het belang van een
goede volgorde van activiteiten die leiden van input tot taalproductie.
Omdat niet alleen het leren van de taal, maar ook kennis van de landen waar
die taal wordt gesproken belangrijk is, zoek je naar data voor de Angelsaksische kalender die voor kinderen interessant zijn. Je onderzoekt wat je daarmee in je lessen kunt doen.
Buitenschools leren is al eerder in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 aan de orde
gekomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe je wat kinderen
buiten school leren kunt laten toepassen in je lessen.
Je verdiept je in de manier waarop je lessen Engels voorbereidt, werkend vanuit de handleiding van het lespakket, via een lesplan naar aandachtspunten
en accenten die je in de les wilt benadrukken. Als laatste onderdeel van dit
hoofdstuk komt het onderwerp toetsing aan de orde.
De doelen in dit hoofdstuk zijn:
· het verloop van het taalverwervingsproces nog eens de revue laten passeren.
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Je maakt kennis met aspecten van de Angelsaksische wereld die relevant
zijn voor de leerlingen.
Je verwerft inzicht in hoe je aspecten van de Angelsaksische wereld in je
les kunt integreren.
Je verdiept je in de wijze waarop je de voorkennis die kinderen buiten
school opdoen in je lessen kunt laten toepassen.
Je vervolgt de coursebook evaluation en de voorbereiding op de speech of
presentatie.
Je verdiept je in het Eibo-thema ‘shopping’.
Je onderzoekt wat essentieel is bij het voorbereiden van een Engelse les
c.q. het maken van een planning voor een lessenserie van een moderne
vreemde taal.

6.2 Starter: Shopping

Werk in tweetallen.
Stap 1
Inventariseer hoe je in een winkel een gesprek in het Engels voert. Wat vraag
je als klant en wat zegt het winkelpersoneel? Inventariseer voor jou lastige
zinnen of woorden en noteer ze in je woordenboekje.
Stap 2
Maak een rollenspel waarbij de een de ‘customer’ is en de ander ‘shop assistant’. Kies zelf het soort winkel uit. Maak twee dialoogkaarten met minimaal
acht Engelse vraag- en antwoordzinnen per persoon, inclusief een begin en
eind van dit gesprekje (groeten/bedanken/afscheid). Controleer de spelling
van woorden in het woordenboek.
Stap 3
Speel het rollenspel en pas het eventueel aan.
Stap 4
Maak allebei een boodschappenlijstje dat van toepassing is op jullie winkel.
Controleer de woorden in het woordenboek!
Stap 5
Geef het lijstje aan een andere klasgenoot en vraag deze persoon om de
boodschappen bij jou te kopen. Neem het rollenspel uit stap 3 als uitgangspunt en onderhandel over sommige artikelen wat betreft kleur, aantal, maat
enzovoort. Noteer beiden na afloop nieuwe of moeilijke woorden in je woordenboekje.
Stap 6
Inventariseer en analyseer in hoeverre dit rollenspel verschilt van het rollenspel bij 3 en hoe dat komt.

136 6 Voorbereiding en planning
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Figuur 6.1 Junior Part 2, Textbook

■ ■ ■

6.3 Oriëntatie

‘De leerlingen begrijpen een Amerikaanse soap zonder ondertiteling vaak goed.
Maar als ik ze er iets over wil laten vertellen dan kunnen ze dat niet in het Engels.
Typisch.’
‘ Wat is TPR?’
‘ Ik weet niet zeker of je bij Engels hetzelfde lesplan kunt gebruiken als bij de andere vakken zoals Nederlands.’
‘Moet je ook aandacht besteden aan kennis over Engeland, de Verenigde Staten,
Australië, enzovoort?’
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Van input naar output

Zoals je al eerder in dit boek hebt gelezen, kunnen leerlingen soms goed een
gesprek of verhaal volgen in het Engels, maar erover praten of op een vraag
antwoorden is toch een heel andere zaak! Dat blijkt veel moeilijker te zijn.
Dit is een essentieel punt bij het leren van vreemde talen. Ook op het niveau
van mensen die goed Engels spreken zie je soms dat ze iets prima kunnen uitleggen, maar dat het verwoorden van nuances een stuk moeilijker is.
Waar het feitelijk op neerkomt is het verschil tussen het verstaan en begrijpen van taal (input) en het spreken (output). Dat is een belangrijk uitgangspunt bij elke vorm van (taal)onderwijs.
In het leerfasenmodel begint een nieuw thema – na de introductie – voor de
leerlingen altijd met veel lezen en luisteren. In het lespakket zouden aan het
begin van een nieuw hoofdstuk dus luisterteksten als input gegeven moeten
worden die zo zijn gekozen dat leerlingen ze globaal kunnen begrijpen, ook
al kennen ze sommige (nieuwe) woorden nog niet. Begrip van de tekst wordt
bereikt door goede illustraties en duidelijke geluidsopnamen te gebruiken en
door bijvoorbeeld vooraf moeilijke woorden te laten raden en, vooral, de situatie te introduceren. Kijk bijvoorbeeld eens naar het nieuws op de RAI, de
Italiaanse televisie. Je kunt vaak raden waar het over gaat door de beelden, de
manier waarop iets gezegd wordt, enzovoort.
Als de leerlingen alleen geluisterd en (mee)gelezen hebben, kun je aan het
begin van een nieuwe lessenserie niet meteen aan de leerlingen vragen om
iets te zeggen en te komen tot output. In de oefenfase maak je een begin met
het laten reproduceren van zinnen. Met behulp van de oefeningen uit het lespakket komen de leerlingen langzamerhand tot het produceren van zinnen
en / in gesprekjes. Als je aan de oefeningen of de volgorde iets moet veranderen, als er bijvoorbeeld niet voldoende oefeningen zijn of het lespakket sluit
niet aan bij de behoeften van je leerlingen, en je zelf variaties moet bedenken
op wat er in de handleiding staat, houd dan deze volgorde aan :
Eerst input (luisteren en lezen) – dan oefenen – dan pas output (spreken).
Wat is TPR?

Bij taalinput kan van een techniek die bekend staat onder de naam TPR heel
effectief gebruikgemaakt worden. TPR staat voor Total Physical Response. In
het kort gezegd maakt de leerling kennis met de nieuwe taal – Engels – doordat de leerkracht voortdurend Engels spreekt, op vriendelijke wijze opdrachten in het Engels geeft en die opdrachten fysiek (letterlijk) laat uitvoeren.
Spelenderwijs worden hier taal en beweging/actie gecombineerd. Geleidelijk
wordt door de leerkracht de input vergroot en complexer gemaakt: Van ‘Put
up your hands’ naar ‘Turn your head to the right, but not too fast’. De leerlingen
laten door het uitvoeren van de bijpassende handelingen zien dat zij begrijpen wat de leerkracht zegt.
Deze manier van leren is afgeleid van de manier waarop baby’s en zeer jonge
kinderen spelenderwijs de taal van hun ouders of verzorgers leren. Omdat
ook humor bij TPR een rol kan spelen, als de leerling de opdrachten fysiek
niet kan uitvoeren, sluit dit ook in affectief opzicht aan bij taalverwerving
door zeer jonge kinderen.
Bij Engels in het basisonderwijs kun je gebruikmaken van elementen van de
TPR-aanpak door opdrachten en instructies in de ‘vriendelijk gebiedende
wijs’ te geven en door de kinderen te laten uitvoeren. Ook kun je action stories vertellen en door de leerlingen laten uitvoeren. Deze techniek gebruik je
138 6 Voorbereiding en planning
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niet alleen in de Engelse les, maar
ook bij bijvoorbeeld bewegingsspellen tijdens de gymles kan TPR aan de
input van Engels bijdragen door de
combinatie van Engelse instructies
en bewegen.

Figuur 6.2 Voorkant van ‘Do and Understand’,
Günter Gerngross en Herbert Puchta, Longman

In figuur 6.2 vind je een voorbeeld
van een boek met TPR-activiteiten.
Het maken van een lesplan voor Engels

Het werken van input naar output en
het werken met het leerfasenmodel
heeft implicaties voor de voorbereiding van je lessen op de basisschool.
Hoe ziet een lesplan voor een les Engels eruit en verschilt het van een lesplan voor Nederlands of aardrijkskunde?
In Werken in fasen, het boek dat volgt
op dit boek, wordt uitgebreid ingegaan op het werken met het leerfasenmodel in de praktijk, dus ook op
de voorbereiding. Bij het oriënteren
op Engels in het basisonderwijs volsta je nu met de voorwaarden waaraan de planning van een les Engels
moet voldoen en in het bijzonder
hoe je de leerlingen tot taalproductie
brengt.
Er zijn veel modellen voor lesplannen. Het beste is om zoveel mogelijk het
model dat op jouw pabo wordt gebruikt te volgen.
Zorg er bij het voorbereiden van een les Engels voor dat je de activiteiten in
het lespakket volgt, maar dat je, indien nodig, de volgorde of de inhoud aanpast aan de fasen en de verschillende stappen per fase.
· Maak een schema waardoor je zeker weet dat alle fasen met hun componenten in je lessenserie zitten. (Zie ook figuur 5.5 in hoofdstuk 5.) Uiteraard is je planning afhankelijk van de beschikbare lestijd per les.
· Vervolgens deel je de activiteiten uit het lespakket in je lesplanning in.
· Vul ze aan, indien nodig, met activiteiten waardoor je alle stappen per fase
in je lessen krijgt.
Het werken met het vierfasenmodel is een van de verschillen met een les Nederlands of een lessenserie aardrijkskunde.
Over de grenzen kijken

Is het belangrijk dat de leerlingen iets leren over Engelstalige landen? Ja en
nee. Niet alleen in Engeland wordt Engels gesproken, dus je breidt de informatie uit naar andere Engelstalige landen en culturen. Het leren van een taal
stelt je in staat om meer te weten te komen over mensen in andere landen,
zodat je bijvoorbeeld een film en liedjes uit een ander taalgebied kunt begrijpen. Minstens zo belangrijk is dat je aan Engelssprekenden ook iets over je
eigen land kunt vertellen. Dat betekent dat je moet leren te begrijpen wat En-
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gelstaligen vertellen over hun land maar dat je ook moet leren om informatie te geven over aspecten van je eigen land. Het is dan handig om woorden
te kennen van dingen die typisch Hollands zijn: een gracht is ‘a canal’, een
verkeersdrempel is een ‘sleeping policeman’ of, in het Amerikaans: een
‘thank-you-ma’am’6, een woonerf is ‘a woonerf’: inderdaad, een Nederlandse
uitvinding.
Voor de leerlingen in het basisonderwijs is het vertellen over Nederland nog
te moeilijk omdat het een open outputopdracht betreft. Ze moeten eerst
input krijgen over het onderwerp.
Omdat kinderen vaak zeer geïnteresseerd zijn in hoe leeftijdsgenoten in andere landen leven, kun je daar informatie over geven zodat ze een andere wereld ontdekken, bijvoorbeeld hoe het toegaat op een primary school. Die informatie kunnen ze vergelijken met hun eigen ervaringen. Het meest interessant zijn vaak de verschillen: het schooluniform, tussen de middag warm
eten op school, de vlag, de schoolbus, en nog wat van die zaken. En passant
noem je woorden die betrekking hebben op het onderwerp, zoals school
meal, uniform, assembly, grades.
Ook de feestdagen op de kalender zijn vaak anders en dat onderwerp vind je
in de reader als voorbeeld van wat je kunt doen in de klas. Aandacht voor
deze verschillen draagt bij tot ‘language and cultural awareness’: het bewustzijn dat de taal en cultuur niet in ieder land hetzelfde zijn.
Door die aspecten in de klas aan de orde te stellen, verbreed je de blik van de
kinderen ook naar varianten van Engels (Englishes) als de Queen’s English,
Global English en American English.

■ ■ ■

6.4 Praktijkvoorbeelden

Lees de praktijkvoorbeelden en bespreek met elkaar de discussiepunten.
‘Ik liet de leerlingen laatst een verhaaltje lezen uit een Engels kinderboek. De taal was nog wel vrij moeilijk maar ze vonden de plaatjes en
tekeningen veel te kinderachtig. Maar ja, Engelse boekjes voor 10-12 jarigen zijn weer veel te moeilijk qua taal. Daarom doe ik nu veel met Engelse stukjes tekst over dingen die ze direct herkennen.’
‘Natuurlijk vind ik het belangrijk dat de leerlingen de taal leren, in ieder
geval het begin ervan, maar niet alleen dat. Talen leren is ook belangstelling tonen voor anderen en communiceren met anderen. Daardoor
kun je “Over de grenzen kijken”. Dat betekent voor mij dan ook dat de
leerlingen nieuwsgierig worden naar hoe andere mensen leven. Ik probeer materiaal te vinden waar ze belangstelling voor hebben. Dat is
soms een gok maar ze zijn altijd nieuwsgierig naar wat leeftijdsgenoten
in Australië of Amerika doen of beleven.’
Discussiepunten
1 Aan welke eisen moet leesmateriaal voldoen om aan te sluiten bij het taalniveau en de interesse van de kinderen?
2 Noem een paar concrete voorbeelden van materiaal dat je zou kunnen gebruiken. Denk ook aan voorbeelden van authentiek materiaal.
6

Je hoofd schudt dan immers altijd ‘ja’ alsof je een aanbod accepteert.
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6.5 Reader 6
Planning

De titel van dit hoofdstuk is van toepassing op de Engelstalige kalender, het
inplannen van de voorkennis van kinderen in je les, de planning en voorbereiding van je lessen en toetsing.
Kennis van de Engelstalige kalender

Naast de taal leren is de kennis van de landen waar die taal wordt gesproken
belangrijk in je lessen Engels. Het gaat hierbij om kennis van de Angelsaksische cultuur: dat is meer dan kennis van Engeland alleen omdat we daartoe
ook alle andere landen rekenen waarin Engels als eerste taal wordt gesproken. Voor je leerlingen is de wereld van leeftijdgenootjes vaak het meest interessant. Je onderzoekt wat je daarmee in je lessen kunt doen.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende kalender van een balletschool voor
meisjes uit de Verenigde Staten:

Thanksgiving Holiday,
Thanksgiving Day,
Winter Break,
Christmas Day,
New Year's Day,
Martin Luther King Jr. Day,
Presidents' Day,
Easter/Passover Holiday,
Easter Sunday,
Memorial Day,
Spring Break,
Independence Day,

Nov. 22-24:
Nov. 22:
Dec. 17-Jan. 1:
Dec. 25:
Jan. 1:
Monday January 21:
Monday February 18:
March 27-31:
March 31:
May 27:
June 16-July 7:
July 4:

No Children's Classes Held
No Classes Held
No Children's Classes Held
No Classes Held
No Classes Held
All Classes in Session
All Classes in Session
No Children's Classes Held
No Classes Held
No Classes Held
No Children's Classes Held
No Classes Held

Op deze lijst staat een aantal feestdagen die voor Amerikaanse kinderen belangrijk zijn. Je kunt op internet veel materiaal vinden dat je kunt gebruiken
voor je lessen, zoals deze lijst. Als je alle waardevolle dingen die jij en je klasgenoten vinden op internet bij elkaar voegt, krijg je een overzicht voor een
aantal lesideeën. In de appendix vind je Sinterklaasliedjes die vertaald zijn in
het Engels.
Het onderstaande is een gedicht naar aanleiding van Guy Fawkes Day, the
5th of November, een kinderfeest in Engeland.

Remember, remember the fifth of November
Gunpowder, Treason and Plot.
We see no reason
Why gunpowder treason
Should ever be forgot!
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Hier volgt een korte toelichting bij Boxing Day, zoals tweede Kerstdag in Engeland wordt genoemd.

On December 26th, or Boxing Day, the Queen would fill boxes with gifts
and money for servants and trades people. This day became a holiday. Poor
people went from door to door with empty boxes and soon the boxes were
filled with food, with Christmas sweets and money.
Parents also gave their children small gifts like oranges, handkerchiefs and
socks. Old clothes were also put into boxes and these boxes were given to
the poor.

Op basisscholen die e-mailcontacten hebben met Engelstalige scholen, krijgen leerlingen te maken met situaties waarin ze bijvoorbeeld moeten begrijpen wat Guy Fawkes Day voor een Engelse leerling betekent. Dat geldt ook
omgekeerd: de leerlingen moeten in zo’n contact in het Engels over hun
eigen leven, hun eigen situatie kunnen vertellen. Woon je in een rijtjeshuis
dan leer je ‘terraced house’; houd je postduiven thuis dan weet je dat dat ‘homing pigeons’ zijn, enzovoort. Daardoor wordt Engels meer dan een schoolvak en wordt ook voor de leerlingen duidelijker dat Engels gebruikt wordt als
lingua franca, als communicatiemiddel tussen Nederlandssprekenden en
Spaanstaligen, tussen Franstaligen en Duitstaligen, tussen Polen en Belgen,
kortom als algemene omgangstaal bij internationale contacten.
Internationalisering

Het aantal basisscholen dat aan internationalisering doet, neemt toe. Scholen die belangstelling hebben kunnen zich opgeven bij het Europees Platform voor het Nederlands Onderwijs. Hieronder wordt kort bekeken in hoeverre Eibo als basis kan dienen voor contacten van de leerlingen met kinderen in andere landen.
Het belangrijkste kerndoel voor Eibo7 is mondelinge taalvaardigheid (luisteren
en spreken). In theorie is dat een prima start voor uitwisselingsprojecten,
maar daarnaast zouden de leerlingen met extra oefening in het Engels een
betere basis kunnen krijgen om met kinderen uit een ander land te kunnen
communiceren omdat ze bij internationalisering net iets meer taalvaardigheid nodig hebben.
Het kerndoel leesvaardigheid concentreert zich op het lezen en begrijpen van
eenvoudige teksten en het kunnen hanteren van een woordenboek. Ook dat
is een goede basis voor het lezen van brieven, e-mail en informatie over bijvoorbeeld de partnerschool. Omdat leesvaardigheid echter zeer miniem aan
de orde komt in de kerndoelen en de lespakketten Eibo, valt er te pleiten
voor een groter aanbod van leesvaardigheid.
Schrijfvaardigheid tenslotte is geen kerndoel voor Engels, terwijl dat bij het
opzetten van e-mailprojecten wel noodzakelijk is. Zonder oefening in schrijfvaardigheid zou je bij e-mailprojecten moeten werken met het invullen van
woordjes in de voorbewerkte standaardzinnen uit het lespakket Engels en dat
is een beperking van de communicatie.
7

Kerndoelen basisonderwijs 1998, SDU-servicecentrum
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De alledaagse thema’s die bij Eibo aan de orde komen, kunnen als uitgangspunt dienen bij e-mailcontacten of uitwisseling van de leerlingen. Maar internationalisering heeft meer en blijvend succes als de uitwisseling ergens
over gaat, zoals over een gezamenlijk thema, onderwerp of vak uit het curriculum en als de kinderen bijvoorbeeld per onderwerp met elkaar ervaringen
uitwisselen. Met het oog op de (nog) beperkte taalvaardigheid van de leerlingen is het aan te bevelen internationale contacten op te zetten met landen
waar Engels ook de vreemde taal is. Contacten met landen waar Engels eerste
taal is, leiden nogal eens tot frustraties als gevolg van het hoge niveau en
vaak jargonistisch gebruik van de taal door de partner-leerlingen. Een contact via Engels met bijvoorbeeld een Scandinavisch of Oosteuropees land ligt
daarom meer voor de hand.
De conclusie is dat Eibo een goede basis is maar uitgebreid zou moeten worden. Het is duidelijk dat hoe meer tijd en aandacht een school aan vreemde
taalonderwijs geeft, des te groter het positieve effect zal zijn op de communicatie bij internationalisering. Al was het alleen maar omdat zowel leerkrachten
als leerlingen zich goed hebben voorbereid op de talige kant van de uitwisseling. Het ligt dus voor de hand om meer dan een half uur of een uur per week
aan Engels te besteden in groep 7 en 8. Je spreekt dan van ‘versterkt Engels’.
Lezen

Andere inputactiviteiten voor leerlingen die al een tijdje met Engels bezig
zijn, en een aanvulling op Eibo voor internationalisering, is het luisteren
naar of lezen van leesboekjes of prentenboeken, gedichtjes of nursery rhymes.
Soms zijn er cassettes of cd’s bij de boeken te verkrijgen waardoor taalaspecten van de input als uitspraak en intonatie beter uit de verf komen. Zie figuur
6.3 en 6.4.
Figuur 6.3 Who Wants to be a Star?

Figuur 6.4 Simon and the Spy

Copyright © Noordhoff Uitgevers bv 2002

6.5 Reader 6 143

Or._Engels_basisond._4-7

15-08-2002

11:09

Pagina 144

Over ieder denkbaar onderwerp is wel een prentenboek geschreven, dus er is
voor elk wat wils. De illustraties verduidelijken de tekst, waardoor de leerlingen niet ieder woord hoeven te kennen, maar ze leren om met behulp van de
plaatjes in het boek de betekenis van woorden te raden en die te verifiëren in
het woordenboek. Daardoor ontdekken ze steeds meer wat ze met de taal
kunnen doen. Het lezen van een prentenboek kan daardoor zeer motiverend
werken voor de leerlingen. Bij de boeken over Winnie the Witch zijn behalve cassettes ook videobanden te verkrijgen met allerlei activiteiten waar je
een aantal lessen mee kunt vullen, zoals liedjes, het verhaal met en zonder
tekst voorgelezen, meezingliedjes enzovoort. Zie figuur 6.5.
Het voordeel van gedichtjes of rhymes is dat ze vaak vrij kort zijn en misschien gedeeltelijk bekend, en dat ze vaak gaan over elementaire woordvelden als kleuren, tellen, dieren, enzovoort. Het nadeel van nursery rhymes is –
de naam zegt het al – dat ze bedoeld zijn voor zeer jonge kinderen. In figuur
6.6 zie je een voorbeeld van een boek met grappige rijmpjes.
De tijdschriften Engels voor kinderen bieden de kinderen veel up-to-date informatie over voor hen interessante onderwerpen. Ook maken ze ‘kilometers’ doordat ze lezen, waardoor de bladen een zinvolle bijdragen leveren aan
extra input van Engels. Zie figuur 6.7 en 6.8.
Figuur 6.5 Winnie the Witch

Figuur 6.6 Animal Nonsence Rhymes
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Figuur 6.8 Hello You!, mei 2001

Buitenschools leren

Wat kinderen buiten school aan Engels leren, nemen ze mee de klas in. Dat is
prima, want ze kunnen woorden, chunks en zinnen van elkaar leren.
Een van de mogelijkheden om vast te leggen wat ze buiten school leren, is
het taalportfolio. (Zie hoofdstuk 2.) In het paspoortgedeelte en het dossier
kunnen de leerlingen invullen wat hun Engelstalige woordenschat en ervaringen buiten school zijn. Dat is echter een overzicht van wat ze leren op langere termijn.
Voor de leerlingen is het motiverender als ze op kortere termijn direct de mogelijkheid krijgen om op school te laten zien wat ze aan Engels kennen rond
een bepaald onderwerp.
In de lessen bied je met name in de introductiefase en de transferfase aan de
leerlingen die gelegenheid.
Als je met een nieuw onderwerp begint en de leerlingen zitten in de klas met
al die voorkennis van het Engels die ze al hebben, moet je die voorkennis activeren. Dat kun je op verschillende manieren doen. Als je allerlei vragen
gaat stellen, gaat het al gauw lijken op een toets aan het begin van een nieuw
hoofdstuk en dat is wel het laatste wat je wilt en ook het laatste wat je moet
doen. Eerst is het dus belangrijk om het doel dat je wilt bereiken vast te stellen.
1 Je wilt hen de gelegenheid geven te laten zien wat ze al kunnen of weten.
2 Je wilt ze de ervaring geven dat ze samen al een aantal dingen weten over
het onderwerp.
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3 Je wilt vermijden dat de leerlingen vragen niet kunnen beantwoorden.
Met andere woorden: je wilt ‘embarrassment’ bij je leerlingen voorkomen.
4 Je wilt bereiken dat je ze dingen die ze al weten gedurende het werken aan
het nieuwe hoofdstuk kunnen gebruiken, aangevuld met nieuwe, nog te
leren, elementen.
In het algemeen lenen ‘open’ activiteiten zich het meest voor inventarisatie
van voorkennis. Hieronder volgen enkele voorbeelden en tips voor activiteiten in de introductiefase:
1 De vraag ‘Wie kent Engelse woorden die je in de winkel wel eens ziet of gebruikt?’ is beter dan de vraag ‘Wie weet wat “sale” betekent?’
2 Een vraag aan de hele klas is in dit geval beter dan een vraag aan één leerling omdat je in het laatste geval veel kans loopt op ‘embarrassment’ bij
de leerling.
3 Een werkvorm waarbij de leerlingen samenwerken is beter dan een werkvorm waarbij alles via de leerkracht gaat. In een kleine groep zegt een leerling eerder woorden of zinnen waarvan de leerling niet helemaal zeker is.
Dat is veiliger dan wanneer de hele klas, inclusief de leerkracht, luistert.
4 Je kunt een voor de leerlingen bekende taalsituatie gebruiken als voorbeeld waardoor ze woorden en zinnen makkelijker kunnen bedenken.
Eigen ervaringen schieten dan gemakkelijker te binnen.
Voorbeeld: Je wilt kijken wat ze weten over Engels-gebruiken-in-winkels.
Neem dan de situatie van een winkel in het buitenland. Stel dan geen algemene vraag als: ‘Wie heeft er wel eens iemand Engels horen praten in
een winkel?’ Daar krijg je vaak ook vage antwoorden op terug.
5 Als je de situatie ‘iets kopen in een campingwinkel’ neemt, dan stel je een
open vraag waarbij je de leerlingen de ruimte geeft om allerlei dingen te
zeggen die zij toevallig weten. Hoe meer ‘gesloten’ de vraag hoe meer je de
kans loopt dat de klas zwijgend wacht tot je verder gaat of je zelf het antwoord geeft. Je vraagt dus niet: ‘Wat vraag je aan je vader of je moeder als
je een rol snoep moet gaan kopen?’ Je dwingt dan de leerlingen om te zeggen wat een rol snoep in het Engels is. Dat is een toetsvraag die je misschien aan het eind van het hoofdstuk stelt maar zeker niet aan het begin.
Een betere vraag is: ‘Je ouders zeggen dat je één keer deze vakantie iets zelf
moet gaan kopen in de kampwinkel. Wat zou je dan kiezen om te kopen?’
Bij deze vraag kunnen de leerlingen hun geheugen scannen op zoek naar
een Engels woord voor een artikel uit een winkel waar bijna alles te koop
is en dat ook meestal een alledaags product is.
6 Een andere goede mogelijkheid om voorkennis te inventariseren is om
een plaat voor het bord te hangen waar heel veel op te zien is. Zo’n plaat
wordt soms geleverd bij het lespakket. Je kunt ook een kopie maken van
een foto en die printen. Er moet heel veel op te zien zijn zodat je veel kans
hebt dat een leerling iets herkent waarmee een ervaring met vreemde
talen verbonden is. Als je zelf ook iets in het Engels over de plaat vertelt,
komen herinneringen ook sneller boven.
7 Een videoclip die past bij het thema van het hoofdstuk werkt ook altijd
goed. Je verbaast je soms over de woorden die de leerlingen zich herinneren, soms zonder te weten wat ze betekenen.
8 Een goede werkvorm is ook een associatiespel. Je zet de leerlingen in een
aantal kringen. Ieder krijgt een papier waar de titel van het hoofdstuk op
staat. Je vraagt een woord of zin waar ze aan denken hieronder te zetten
en het blad naar rechts door te geven, enzovoort. Het spel stopt als je je
eigen blad weer terugkrijgt. Het beste werken kringen van ongeveer 10
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leerlingen. De leerlingen kunnen zelf kiezen tussen Nederlands en Engels.
Het resultaat van deze activiteit is veel blaadjes met allerlei associaties
over het onderwerp van het thema. Als je de blaadjes ophaalt heb je een
prachtig overzicht van hun voorkennis qua woorden. Je hebt bovendien
een goede reden goede vondsten te belonen. De leerlingen krijgen bovendien het gevoel samen meer te weten dan waar ze alleen op waren gekomen.
Van groot belang is dat je met aan- of opmerkingen over de spelling zorgvuldig omgaat. Het gaat hier in de eerste plaats om het oproepen van het
gesproken woord. Correcte spelling is hier iets van later zorg.
9 Ten slotte kun je uit reclamemateriaal of Nederlandse tijdschriften en verpakkingsmateriaal woorden met de plaatjes laten knippen die betrekking
hebben op het onderwerp. Voor het thema ’eten en drinken’ gebruik je
folders van supermarkten; voor ‘personen beschrijven/kleding’ gebruik je
folders van kledingzaken, enzovoort. Vaak zijn er veel Engelse woorden te
vinden in dit materiaal.
Het is niet de bedoeling dat je het laat bij het inventariseren van de voorkennis van de leerlingen, maar ook dat de voorkennis een bijdrage aan de les
vormt. In de overdrachtfase lenen open opdrachten zich het beste voor het
toepassen van de voorkennis van de kinderen. Uiteraard doe je dat als ze voldoende geoefend hebben in gesloten opdrachten in de voorgaande fase. Je
formuleert in de overdrachtfase de opdrachten zo dat ze hun voorkennis wel
moeten toepassen. Een voorbeeld daarvan vind je in de starter in dit hoofdstuk.
Bij stap 1 tot 4 bereid je voor wat je gaat zeggen en oefen je standaardzinnen
die je altijd wel in een winkelsituatie kunt gebruiken, bijvoorbeeld; ‘Can I
help you?’ ‘Yes, I’m looking for a blue shirt.’
Bij stap 5 kun je met de standaardzinnen beginnen, maar vervolgens moet je
ook aangeven waarom je iets wilt hebben in een bepaalde maat of kleur en
waarom dat niet kan of waarom je iets anders aanraadt. Bij deze stap moet je
dus je voorkennis aanspreken.
Taalbeschouwing

Met taalbeschouwing (In het Engels is er een beter woord: language awareness) kun je bij kinderen, ook als ze nog niet zo veel voorkennis hebben, een
proces op gang brengen waardoor ze bewuster met de nieuw te leren taal en
het leren van taal in het algemeen omgaan. Als dat proces op gang is gebracht, zullen ze de nieuwe woorden en zinnen gemakkelijker kunnen verwerken en koppelen aan hun al aanwezige voorkennis.
Op de volgende manier kun je de kinderen laten nadenken over de overeenkomsten tussen de moedertaal en de te leren taal.
Je laat je leerlingen een lijstje maken of aanvullen van woorden en zinnen in
het Engels en het Nederlands die erg veel op elkaar lijken. Je laat de betekenis
van de Engelse woorden raden (semantiek), al of niet in de context, bijvoorbeeld van
father
vader
for
voor
good
goed
better
beter
best
best
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house
zon
street
Mijn naam is…
Mijn adres is…
Mijn zusje is 10.

Anderstalige leerlingen kun je laten nadenken over de vraag of en zo ja welke
woorden uit hun taal verwant zijn aan het Engels.
Met classificeer- op groeperingsopdrachten kun je leerlingen zelf woorden
laten raden en uitkiezen.
· Je laat woorden die bij elkaar horen bij elkaar zetten.
· Je laat woorden door anderen raden.
· Je speelt een memoriespel met de leerlingen.
Voordeel: Zo spreek je hun voorkennis aan en ze doen zelf activiteiten met
woorden uit hun eigen voorkennis.
Als voorbereiding op het luisteren naar de cassetteband of cd laat je vooraf
enkele ‘moeilijke’ woorden aanwijzen en raden zodat ze het Engels beter begrijpen als ze gaan luisteren.
Nadenken over fonologische8 verschillen past ook binnen taalbeschouwing.
De spelling van Engelse woorden is, ook voor Engelse kinderen, vaak moeilijk.
Allereerst laat je de leerlingen veel met correct Engels in contact komen. Dat
is de altijd de eerste, zeer belangrijke stap!
Je kunt de kinderen later wijzen op de knelpunten. Het is lastig dat klanken
in woorden die bijna hetzelfde worden geschreven, soms anders worden uitgesproken, bijvoorbeeld in
eat [iet]
read, read, read [ried, red, red]
orange [orunzj]
ranger [reendzjuh]
flower (flauwuh]
blow [bloouw]
Geef echter niet te veel verwarrende combinaties van woorden want dat
maakt het moeilijker. Let goed op verschillen in klemtoon, want die helpen
vaak bij het goed verstaan van Engels. Het verschil tussen ‘Tuesday’ en
‘today’ is als je snel praat vaak alleen te horen aan het verschil in klemtoon.
Hetzelfde geldt voor het verschil tussen ‘thirteen’ en ‘thirty’.
Klanken in woorden die verschillen in spelling, worden soms bijna hetzelfde
uitgesproken, bijvoorbeeld in
bread [bred]
red [red]
been [bien]
Mr Bean [bien]
eight [eet]
late [leet]
Laat indien mogelijk bij voorkeur ook de woorden op de cassetteband of cd
horen, zeker met on-Nederlandse spellingsvormen als ‘eight’ en ‘Bean’.
Ook wat betreft de morfologie kun je de leerlingen dingen laten ontdekken.
Wat betekent bijvoorbeeld classroom als je de woorden ‘class’ en ‘room’ kent?
8

Verschillen qua klank

148 6 Voorbereiding en planning
Copyright © Noordhoff Uitgevers bv 2002

Or._Engels_basisond._4-7

15-08-2002

11:09

Pagina 149

Je kunt ze van twee woorden een ‘nieuw’ woord laten maken, als ze ‘bed’ en
‘room’ kennen en ‘dog’ en ‘bite’ of ‘school’ en ‘bag’.
Op pragmatisch niveau kun je de volgende voorbeelden bespreken:
· Je spreekt in andere talen dan het Nederlands, ook in het Engels, vaak op
een meer beleefde manier mensen aan dan in het Nederlands. Gebruik
‘please’ als je wat vraagt.
· Je mag als je schrijft bij Engels ‘komma’s’ gebruiken, bijvoorbeeld bij ‘I
don’t’ of ‘We haven’t got’.
· Sommige woorden schrijf je met een hoofdletter in het Engels, maar niet
in het Nederlands, bijvoorbeeld ‘I’ en de dagen van de week en de maanden.
Taalbeschouwing is niet alleen beperkt tot woordenschat, maar slaat ook op
het syntactische niveau van de taal: de structuur van de taal.
Een simpele regel die je kinderen kunt laten ontdekken is dat je naast ‘a’ ook
‘an’ gebruikt voor het Nederlandse lidwoord ‘een’. Geef de regel niet, maar
laat twee rijtjes verzamelen: één rijtje met combinaties als ‘a garden’ en een
rijtje als ‘an apple’. Laat ze dan zélf ontdekken wanneer ‘a’ of ‘an’ gebruikt
wordt.
■ Voorbeeld 1.1
Laat uit zinnen de woorden halen die ze als meervoud herkennen. Selecteer dan uit
de lijst die woorden die één regel volgen, bijvoorbeeld die woorden waar een ‘s’ achter komt:
cat
cats
dog
dogs
pig
pigs
bird
birds
horse
…
cow
…

Het is belangrijk dat kinderen zelf de gelegenheid krijgen om verschillen,
overeenkomsten of regels in het Engels ontdekken. Dat bevordert de interesse in de taal en daar gaat het ook om bij taalbeschouwing. In hoofdstuk 5, bij
het behandelen van pushed output zagen we al dat taalleerders op deze wijze
zich de taalregels het beste eigen maken.
Planning van activiteiten

Naast de stappen in het vierfasenmodel die je in de lessen verwerkt, zijn er
nog meer verschillen tussen een taalles Nederlands, een les Aardrijkskunde
en een les Engels (zie 6.3 Oriëntatie).
Allereerst zijn de Engelse lessen voornamelijk vaardigheidslessen. Je moet
wel woorden kennen maar woorden alleen zijn niet genoeg. Woorden worden pas taal als je er iets mee gaat doen en het wordt pas interessant als je
taal gaat gebruiken. Een les Engels is in die zin dus duidelijk anders dan een
les Aardrijkskunde. Een vaardigheidsles bestaat vaak uit een reeks vrij korte
activiteiten, veel doe-dingen, kortom veel afwisseling.
Een ander verschil met Nederlands is dat je bij Engels minder kunt uitgaan
van voorkennis en dat je de voorkennis bij Engels gerichter moet aanspreken. Bij Engels kun je niet zomaar wat vragen aan de klas, want de leerlingen
kunnen nog niet veel zeggen in het Engels. Ze beheersen de vaardigheid van
het beantwoorden van die vraag nog niet. Daar houd je rekening mee bij het
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stellen van vragen. In de tweede module Werken in fasen wordt op dit onderwerp verder ingegaan.
Ten slotte neem je bij Engels als uitgangspunt welk antwoord je de leerlingen
wilt laten geven. Vervolgens bedenk je er een passende vraag bij. In een les
Nederlands kun je een vraag stellen en kijken welk antwoord de leerlingen
erop geven.
Je hebt de zinnetjes ‘I’d like a(n) …(pear, orange enzovoort) …’ uitgebreid geoefend.
Voor je liggen een aantal kaartjes met verschillende soorten fruit. Je
wilt dat de leerlingen zeggen: No, I’d like a ... (pear) ... Je houdt de
kaart met de afbeelding van een peer omhoog en vraagt: ‘Would you
like an apple?’ De leerling antwoordt met ‘No, I’d like a pear’.
Hieronder zie je een voorbeeld van een zelfde oefening waarbij je hebt ingebouwd dat de leerlingen meer vrijheid hebben in het antwoord dat ze geven.
Je doet dezelfde oefening met twee kaartjes: ‘Yes’ en ‘No’.
Je houdt het kaartje ‘Yes’ omhoog en vraagt: ‘Would you like an
apple?’, waarop de leerling allerlei mogelijkheden heeft om te antwoorden: ‘Yes’, ‘Yes, please!’, ‘Yes, sure!’,’Yes, certainly!’, ‘Yes, I like apples very much’, ‘Yes, Hmmm apples!’ enzovoort.
Je houdt het kaartje ‘No’ omhoog en stelt dezelfde vraag: ‘Would
you like an apple?’ Ook dan zijn er allerlei mogelijkheden: ‘No, thank
you’, ‘No, thanks’, ‘No, maybe another time’, ‘No, I’d like an orange’ enzovoort.
Bij deze laatste mogelijkheid kunnen de leerlingen kiezen welke fruitsoort zij
in het antwoord noemen. Vaak nemen ze dan wat ze lekker vinden en dat is
handig want die woorden gebruiken ze later buiten school het meest. Dat is
nuttige kennis en verschilt per leerling. Het is dan goed dat je die vrijheid
van antwoorden in je aanpak inbouwt.
In het volgende overzicht vind je een aantal lesactiviteiten uit een eerste les
Engels over het thema ‘in de winkel’. De beginsituatie is als volgt: de leerlingen van groep 8 hebben op school nog niets geleerd over het nieuwe onderwerp; ze kunnen nog niet veel in het Engels hierover zeggen. Je veronderstelt
wel voorkennis over dit thema.
Figuur 6.9 Lesactiviteiten
Leerkrachtactiviteiten

Leerlingactiviteiten

Doel

Materiaal

· vraagt of ze al iets kunnen
zeggen/vragen om iets te
kopen in een winkel en
schrijft woorden en zinnen
op het bord.

· leerlingen noemen
woorden en zinnen

· inventariseren van
voorkennis

· bord en krijt
· verpakkingen van
producten

· introduceert het
luisterfragment.

· luisteren naar leerkracht

voorbereiding op luisteren

· stelt vraag 1 en start cd;
stelt vraag 2 en start weer
de cd

luisteren (2x)

begrijpen
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Deelt vier plaatjes uit en
start de cd

plaatjes uitknippen,
luisteren naar de cd en
plaatjes in de goede
volgorde leggen.

begrijpen

· cd/cassette
· plaatjes
· scharen

Start de cd en mee laten
lezen in boek

meelezen

begrijpen

· cd/cassette
· boek

Stelt een vraag in het Engels
over luisterfragment

ja, nee of yes of no zeggen.

begrijpen

eventueel boek

‘koopt’ artikelen van een
plaatje

· het juiste plaatje in het
boek aanwijzen

· woord-klankherkenning

boek

· schrijft artikelen van de
bakker en de kruidenier
op het bord

· plaatjes in de goede rij
zetten

· rubriceren en verbanden
tussen woorden leggen

· lijst woorden uit het
hoofdstuk

In deze planning zijn de leerlingen bezig met activiteiten zoals luisteren, kijken, kiezen, rubriceren, overschrijven, in de juiste rij zetten, enzovoort. Dit
zijn receptieve activiteiten die te maken hebben met het begrip van Engels: de
component ‘de input op inhoud verwerken’ uit hoofdstuk 3.
De cd- of cassettespeler en ook de leerkracht produceren Engels waar de leerlingen een aantal keren naar luisteren, maar de leerlingen produceren dus
zelf nog geen Engels.
Als voorbereiding doe je het volgende:
1 twee vragen maken voor de cd (of halen uit de handleiding);
2 vier plaatjes kopiëren (uit het boek);
3 in het Engels vragen stellen over tekst (eventueel uit de handleiding halen);
4 voorbereiden: het kopen van artikelen in een winkel (woorden uit het boek);
5 een lijst woorden uit het boek selecteren behorend bij ‘de snackbar’ en ‘de
kiosk’, enzovoort.
Je wordt je daarbij bewust van het volgende:
1 De lessen worden volgens de stappen van het vierfasenmodel gepland.
2 Bij het voorbereiden van een les Engels bepaal je eerst welke antwoorden
je wilt horen.
3 De vragen moeten zo gesteld worden dat de leerlingen er met ‘Yes’, ‘No’ of
korte zinnen op kunnen antwoorden.
4 Een les Engels bestaat uit korte activiteiten met veel afwisseling gericht op
‘leren door doen’.
5 Een lessenserie loopt van taalinput naar taaloutput, van luisteren en lezen
naar spreken en schrijven.
Toetsing

Engels is niet opgenomen in de CITO-toets voor de basisschool. Wel zijn er
regelmatige peilingen naar de kwaliteit van de vakken in het basisonderwijs.9
De afsluiting van een lessenserie en het programma Engels moet je als leerkracht zelf invullen. Hieronder een aantal punten die je bij de beslissingen
een rol kunt laten spelen:
9 Periodieke Peilingen van het Onderwijsniveau (PPON).
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1 Je biedt de leerlingen de gelegenheid te scoren voor iets waar ze hard aan
hebben gewerkt als beloning voor hun werk.
2 Je stemt de toetsing af op de inhoud van je lessen.
Als je bijvoorbeeld in je lessen hebt geprobeerd de spreekangst van de leerlingen te overwinnen en de fouten in de correctheid van het gebruikte Engels in stappen te verbeteren, dan moet je bij de afsluiting van de lessen
daar ook de nadruk op leggen. Als de hoofdstukken in je lespakket steeds
leiden tot ‘een gesprek kunnen voeren’ dan toets je mondeling, want dat
is het punt waarop leerlingen moeten kunnen scoren.
3 Een taal leren is niet iets dat je ‘even’ doet. Eén eindtoets is daardoor voor
Engels minder geschikt. Het is beter het eindoordeel gedurende de cursus
op te bouwen en na elke lessenserie te evalueren.
4 Niet iedereen praat even gemakkelijk. De lessen Engels richten zich véél
meer op spreken dan op schrijven (bij Engels een ondersteunende vaardigheid). Dat is niet makkelijk voor de schuchtere, niet makkelijk pratende maar wel hard werkende leerling. Je moet voorkomen dat alleen de flapuits kunnen scoren.
5 Het is vaak moeilijk om de spreekvaardigheid van de leerlingen objectief
te beoordelen. Allerlei aspecten spelen hierbij een rol: hoe vlot spreekt de
leerling (fluency)? Hoe correct spreekt de leerling (zie punt 2)? Kan de leerling zich duidelijk maken? Begrijpt de leerling alles dat gezegd wordt? Reageert de leerling goed op wat anderen zeggen? Is de uitspraak van het Engels zo dat er geen misverstanden door ontstaan? En zo kun je nog een
tijdje doorgaan. Dat is niet te toetsen in een eindtoets.
Dat heeft consequenties voor de toetsvorm die je kiest. Hieronder volgt een
aantal suggesties:
1 Geef de leerlingen regelmatig een waardering van hun prestaties bij het
voeren van gesprekken in de klas. Vaker dan één keer evalueren en waarderen maakt dat je oordeel objectiever wordt en dat je leerlingen herkansingen krijgen. Bovendien illustreert dat (impliciet) dat je taal ziet als iets
waar je regelmatig aan werkt en zo steeds beter in wordt.
2 Beoordeel de correctheid van het gebruikte Engels niet als de hoofdzaak
van je toetsing. De kwaliteit van de communicatie met de ander is belangrijk. Begrijpen de leerlingen wat de ander zegt? Weten de leerlingen direct
een antwoord op eenvoudige vragen als ‘How are you?’ (‘I’m fine, thank
you!’)? Weet je welke zinnen in het Engels vaak bij elkaar horen?
3 Zorg dat de hardwerkende, niet altijd even makkelijk pratende leerling
ook kan scoren. Voorbeelden zijn: goede collages van Engelse woorden
maken. Een eigen woordenboekje maken met woorden en bijpassende
zinnetjes uit het boek waarin de woorden worden gebruikt. Een boekje
maken met handige gesprekjes zodat je ze makkelijk kunt herhalen. Handig zijn in het gebruik van het woordenboek. Goed situaties kunnen uitbeelden die bij Engelse zinnen passen (acting out, TPR).
De conclusie is dat je je bij de toetsing in het programma Engels richt op gespreksvaardigheid, aangevuld met doe-activiteiten uitgespreid over een langere periode.
N.B. Laat een taaldossier of taalportfolio bijhouden (zie hoofdstuk 2). Een van
de voordelen van deze aanpak is dat de leerling aan de brugklasleerkracht de
resultaten (het taaldossier) van Eibo kan laten zien. Dat geeft een goed beeld
over wat er is gedaan aan het woordenboekje, de gesprekken, enzovoort.
152 6 Voorbereiding en planning
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Verder lezen

Sibilla Oskam, Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs, hoofdstuk 16.
Marianne Bodde-Alderlieste, ‘De rol van Engels bij internationalisering’, JSW
september 2001.
Adrian Wallwork, The book of days, Cambridge University Press.

■ ■ ■

6.6 Opdrachten

Opdracht 6.1

Stap 1
Je maakt bij deze opdracht samen met je klas een kalender waarop je de data
van festiviteiten uit de Angelsaksische cultuur zet. Op de ene kant zet je de
maand en de data. Aan de andere kant van het kalenderblad zet je korte informatie en lesideeën over deze festiviteiten. Vervolgens geef je enkele lesideeën bij de data.
Denk bijvoorbeeld aan Halloween, Guy Fawkes Day, Independence Day,
Twelfth Night, Boxing Day, Valentine’s Day, enzovoort. Je werkt in tweetallen of groepjes. Verdeel de maanden over de groepen en zoek informatie
over de feestdagen in de mediatheek en op internet.
Zoek ook actuele aspecten of festiviteiten die je leerlingen aanspreken. Je
kunt kiezen uit de kalender van de hele Engelssprekende wereld: Engeland,
Ierland, Wales en Schotland, de USA, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en
Zuid-Afrika behoren tot die groep.
Tip: je kunt bij de lesideeën bijvoorbeeld denken aan een korte kruiswoordpuzzel over Halloween, een liedje over the fifth of September, activiteiten
rond Christmas, Santa Claus, enzovoort.
Stap 2
Zet nu ook voor kinderen relevante data van Nederlandse festiviteiten op de
kalender.
Opdracht 6.2

Lees het onderdeel ‘Planning van activiteiten in een Engelse les’ in reader 6.
Maak een lesplan op een lesvoorbereidingsformulier van je pabo naar aanleiding van een van de activiteiten uit opdracht 6.1.
Opdracht 6.3

Maak een samenvatting van de reader uit dit hoofdstuk als voorbereiding op
je eindpresentatie. Vergeet ook het lijstje met je persoonlijke punten en accenten niet!
Opdracht 6.4

Stap 1
Onderzoek in het lespakket dat je hebt uitgekozen op welke wijze aspecten
van de Angelsaksische cultuur een rol spelen. Beschrijf je bevindingen en
voeg die toe aan je coursebook evaluation. Let op de volgende punten:
1 Inventariseer hoe de Angelsaksische cultuur in de hoofdstukken van het
lespakket aan de orde komt.
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2 Past het onderwerp bij het thema van de hoofdstukken? Zo nee, hoe past
het in de lessenserie?
3 Moeten de leerlingen opdrachten in het Engels uitvoeren? Staat de informatie in het Nederlands of in het Engels?
4 Geef je mening over de wijze waarop in dit lespakket aspecten van de Angelsaksische cultuur aan de orde komen.
5 Stel jezelf nog enkele vragen en geef zo nodig suggesties ter verbetering.
Stap 2
Onderzoek vervolgens op welke wijze het lespakket voorziet in toetsing.
1 Bevat het lespakket kant-en-klare toetsen?
2 Zo ja, wat en hoe wordt er getoetst? Bekijk enkele toetsen en vergelijk ze
met de doelstellingen van de betreffende hoofdstukken.
3 Staan er aanwijzingen in de docentenhandleiding over toetsing?
4 Stel jezelf nog enkele vragen over toetsing en geef zo nodig suggesties ter
verbetering.
Stap 3
Vergelijk je bevindingen onder A en B met die van anderen over andere lespakketten. Wat zijn jullie conclusies?

Reflectie

Opdracht 6.5

1 Welke ideeën kun je in je praktijkschool gebruiken?
2 Welke ideeën heb je voor je eigen taalvaardigheidstraining opgedaan?
3 Hoe kun je deze principes in de Engelse les op andere manieren toepassen?
4 Noem zo mogelijk enkele nieuwe dingen die je in dit hoofdstuk bent te
weten gekomen.
5 Wat zou je nog meer willen weten of onderzoeken over de onderwerpen
die in dit hoofdstuk aan de orde komen?

Oriëntatie op hoofdstuk 7

Opdracht 6.6

A
Je rondt de coursebook evaluation af zodat je bij de volgende bijeenkomst de
evaluatie klaar hebt.
B
Je bereidt je voor op het geven van een speech of presentatie die je gaat houden voor de ouderavond van je stageschool. Gebruik hierbij de samenvattingen en lijstjes die je in de vorige hoofdstukken hebt gemaakt. Het is hierbij
niet de bedoeling dat je je verhaal helemaal uitschrijft. Je bereidt voor wat je
gaat zeggen.
Houd rekening met wat belangrijk is voor je publiek en wat zij verwachten
van Engels op de basisschool. In de zaal zitten allochtone ouders, een moeder die docente is op een school voor voortgezet onderwijs, de vader van een
154 6 Voorbereiding en planning
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leerling met spellingsproblemen, de ouders van een leerling die voor hun
werk lange tijd in het buitenland hebben gewoond, een ouder van een heel
verlegen meisje, een ouder die het altijd beter weet en ook collega’s die het
vak niet zo belangrijk vinden.
Maak een lijst met relevante punten die je naar voren gaat brengen. Je presentatie kun je doen
· met cue cards;
· met een PowerPoint presentatie;
· met de overheadprojector;
· met de flap-over.
Cue cards zijn de kaarten die presentatoren op de televisie vaak gebruiken
als geheugensteuntje. Verdeel je speech in een aantal onderwerpen, maak
evenzoveel cue cards, schermen of bladen met sleutelwoorden. Gebruik per
card, scherm of blad niet meer dan vier tot vijf punten. Je betoog moet aansprekend en beeldend zijn en enkele voorbeelden bevatten. Gebruik zo mogelijk visueel materiaal, video, foto’s of andere afbeeldingen, audiomateriaal
enzovoort.
Neem voor bijeenkomst 7 je woordenboekje mee.
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Appendix 6

Figuur 6.10 Saint Nicholas songs
1
Look there is the steamer
from far-away lands
it brings us Saint Nicholas
he’s waving his hands
his horse is a-prancing
on deck up and down
the banners are waving
in village and town
Black Peter is laughing
and tells everyone
the good kids get candy
the bad ones get none
Oh, dearest St. Nicholas
If Pete and you would
just visit our house
for we all have been good
2
Bright December moon is beaming
boys and girls now stop your play
for tonight’s the wondrous evening
eve of good Saint Nicholas day
over the roofs his horse unshod 2x
brings us cake or else the rod
We will share things fair and even
marzipan and gingerbread
Oh, what fun it’ll be to play with
toys and games till time for bed
only naughty kids will shake 2x
get the rod instead of cake
No one here needs to be fearful
mother says we have been good
though perhaps we’ve not been always
as obedient as we should
so we wait in hopeful fear 2x
holy saint be welcome here
3
Oh, come have a look at (chorus)
what I’m finding in my boot
dropped through the chimney
yet no speck of soot

156

A doll with rigtails in her hair
her dress as white as saint’s old mare
a sugar bunny sweet and quaint
we thank you dear old saint
(chorus)
A jumping jack with woolly head
my name in letters of gingerbread
a book with pictures and some paint
we thank you dear old saint
(chorus)
4
Hear the wind over rooftops humming
in the chimmney hear it blow
will Saint Nicholas still be coming
through the storms and through the snow 2x
Yes he comes though storms be beating
on his horse so strong and fast
if he hears our hearts a-beating
surely he would not ride past 2x
5
Hear who knocks there children
hear who taps there children
hear who raps against the window panes
it’s a stranger surely
who is lost here surely
let us ask him what may be his name
Saint Nicholas, Saint Nicholas
pay us a call tonight please do
we’ve put hay and carrots
in each and every shoe
Naughty children, says Mum
get no presents, says Mum
who’s been naughty, says Mum
Pete will scold
for Saint Nicholas, says Mum
does not fancy, says Mum
children who refuse to do as told
Saint Nicholas, Saint Nicholas
pay us a call tonight please do
we’ve put hay and carrots
in each and every shoe
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De finale

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

■ ■ ■

Ter introductie
Starter: My dictionary
Oriëntatie
Praktijkvoorbeelden
Reader 7: Afsluiting
Opdrachten
Appendix 7

7.1 Ter introductie

In dit hoofdstuk komen de volgende zaken aan de orde:
· de plaats van het vak Engels op je stageschool;
· je eigen mening over het vakgebied;
· wat ouders van Engels (moeten) weten;
· de afsluiting van deze module.
De laatste onderdelen van de eindopdrachten zijn in hoofdstuk 6 besproken
en in dit hoofdstuk rond je de oriëntatiemodule af. Dit hoofdstuk zit dan ook
iets anders in elkaar dan de voorgaande hoofdstukken.
Centraal staat de plaats van het vak Engels in het curriculum van de basisschool. In dit boek heb je je een beeld gevormd van het vak Engels in het basisonderwijs. Daarbij heb je kennisgemaakt met de voornaamste aspecten
van het taalverwervingsproces. Je weet ongeveer wat de leerlingen aan het
eind van de basisschool kunnen en kennen. Je hebt een mening gevormd
over een van de lespakketten en hoe je met dit materiaal zou kunnen werken. Ook heb je een mening gevormd over wat jij belangrijk vindt bij Engels
en waar jij accenten zou leggen.
Voor de ouders van de leerlingen is het niet alleen belangrijk om te weten
waarom Engels in de Nederlandse basisschool een plaats heeft, maar ook hoe
de basisschool van hun keuze het vak Engels vormgeeft, wat de doelstellingen zijn van de school en waar de accenten liggen.
Je zet in dit hoofdstuk alle aspecten die bij het vormgeven van het programma
Engels (op je stageschool) een rol spelen op een rijtje en wel zo dat je de aanpak
van de school aan buitenstaanders glashelder kunt uitleggen, terwijl je tegelijkertijd aangeeft hoe je zelf denkt over de plaats van Engels in het lesprogramma.
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Je sluit in dit hoofdstuk ook de coursebook evaluation af en het woordenboekje. Ten slotte ga je na of je nog vragen hebt die onbeantwoord zijn.
De doelen voor dit hoofdstuk zijn:
· Je zet op een rijtje waarom Engels in het basisonderwijs wordt gegeven.
· Je legt uit hoe de school het vak vormgeeft en verwoordt dit op een manier die recht doet aan de belangen die verschillende leerlingen hebben
bij een goede opleiding op de basisschool.
· Je maakt duidelijk wat je eigen accenten zijn bij Engels.
· Je rondt het maken van een eigen selectie van te-leren-woorden af.
· Je rondt de coursebook evaluation af.
· Je completeert je dossier voor deze module waarin alle producten van je
werk aan deze module zijn samengebracht.

■ ■ ■

7.2 Starter: My dictionary

Je werkt samen met een partner.
Stap 1
Overhoor elkaar over het woordenboekje.
Bespreek de woorden waarover je het niet eens bent qua selectie of qua voorbeeldzin.
Gebruik de woorden in een zin als je antwoord geeft.
Stap 2
Bespreek met je partner welke vorm een woordenboekje voor je leerlingen
zou krijgen als je er zelf voor zou kiezen. Bespreek voor- en nadelen.
Noteer je suggesties.
Figuur 7.1 My First English Woordenboekje

158 7 De finale
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7.3 Oriëntatie

Gehoord op een ouderavond:

Mijn zoontje heeft al zo’n moeite met de spelling in het Nederlands, want
hij heeft dyslexie. Waarom moet hij nu ook nog Engels leren?
Ik denk dat ze beter geen Engels kunnen geven aan allochtone leerlingen.
Laat de school eerst maar eens zorgen dat het Nederlands van de leerlingen verbetert.
Het gaat best goed met onze dochter maar ik ben toch naar de ouderavond gekomen om eens te vragen op welke manier jullie de leerlingen
voorbereiden op de middelbare school.
Ik hoor van mijn dochter dat ze bij Engels steeds gesprekjes moet doen.
Hoe gaat dat nu eigenlijk? Leren ze wel genoeg regels en woorden voor
later?
We hebben een tijdje in het buitenland gewoond en Linda heeft twee jaar
op een internationale school gezeten. Kan ze geen moeilijker dingen te
doen krijgen bij Engels?

Uit elk van deze commentaren blijkt dat ouders verschillende verwachtingen
hebben van de Engelse lessen op de basisschool. Ook de eisen die ze eraan
stellen verschillen.
Spellingsproblemen

Uit de vorige hoofdstukken is naar voren gekomen dat kinderen het Engels
dat ze buiten school leren, vooral verwerven door te luisteren. Het hoofddoel
bij Engels is het voeren van gesprekjes. Bij het onderzoek naar de doelstellingen voor Engels (hoofdstuk 1 en 2) heb je gezien dat schrijfvaardigheid geen
kerndoel is voor Engels.
Desondanks komt het in de lessen vaak voor dat de leerlingen iets moeten
(mee)lezen of (na) schrijven. Dat is voor alle leerlingen even wennen, omdat
de spelling van het Engels nogal afwijkt van de uitspraak. Met name voor
dyslectische kinderen is dat extra moeilijk. Maar juist voor hen is het belangrijk om al in het basisonderwijs een begin te maken met het verbinden van
woord en schriftbeeld in het Engels zodat ze op een speelse manier langzaam
kunnen wennen aan de spelling. Voor dyslectici is het dan ook extra belangrijk dat je veel receptieve opdrachten geeft. Dat geldt trouwens ook weer voor
niet-dyslectische leerlingen. Hier volgen drie voorbeelden van activiteiten
die geschikt zijn voor ‘gewone’ leerlingen, en voor dyslectische leerlingen in
het bijzonder:
· je laat spelletjes spelen met leenwoorden of makkelijke woorden uit het
Engels die in het Nederlands ook gebruikt worden. Je kunt twee woorden
bij elkaar laten zoeken waarmee je een nieuw woord kunt maken: place en
mat worden place mat. Door dergelijke receptieve opdrachten met wellicht
al bekende woorden wennen de leerlingen aan de spellingspatronen in
het Engels.
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Het individueel of in groepjes luisteren naar een cassettebandje en tegelijkertijd meelezen van een Engels boekje bevordert de input van geschreven taal. Een grote input, veel lezen, kilometers maken, is altijd belangrijk
bij taalverwerving, maar vooral voor dyslectische leerlingen is het belangrijk om een passieve woordenschat mee op te bouwen, zonder dat ze expliciet woordjes hoeven te leren.
Het leren van woorden, uiteraard in de context, is ook heel belangrijk
voor dyslectische leerlingen. Je kunt de woorden die in een bepaalde les
worden geïntroduceerd met bijbehorende plaatjes laten verbinden, woorden laten opzoeken in een lettermaze, jumbled words weer goed laten
schrijven (bijvoorbeeld s o e h u = house), woorden laten herkennen in
een bingospel of een memoriespel, enzovoorts.

Door dit soort activiteiten ontwikkelen de leerlingen bovendien strategieën
om met de Engelse spelling om te gaan. Wacht je met Engels tot de brugklas,
dan zullen dyslectische leerlingen in het diepe moeten duiken, niet alleen bij
Engels, maar ook bij een andere nieuwe taal als Frans. Wat voor dyslectici
geldt, geldt in mindere mate voor ‘gewone’ leerlingen.
Meertaligheid

Het leren van een derde of vierde taal is in principe geen probleem voor
meertalige leerlingen: ze hebben immers het proces van een taal (erbij) leren
al eerder doorgemaakt en dan is het alleen maar makkelijker als je nog een of
twee talen erbij leert.
In hoofdstuk 1 is al aan de orde gesteld dat Engels voor alle leerlingen belangrijk is om een goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Of meertalige kinderen Engels moeilijk vinden hangt onder
andere af van de verwantschap tussen hun moedertaal en het Engels en de
hoeveelheid Engels die ze buiten school verwerven. Ook scheelt het als ze gemotiveerd zijn om Engels te leren.
Uiteraard is het belangrijk dat iedere leerling goed Nederlands leert, maar dat
bevorder je niet door Engels te laten vallen, maar door een aanpak zoals interactief taalonderwijs of meer aandacht te geven aan het Nederlands als instructietaal bij andere vakken.
Ten slotte: het is niet bewezen dat het leren van een derde taal het leren van
een tweede taal hindert. Integendeel, leerlingen die via immersion onderwijs
(les krijgen in de doeltaal) talen leren, blijken vaak ook in andere vakken
beter te presteren.
Voorbereiding op de basisvorming

Het is niet de expliciete taak van het basisonderwijs om leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs; het is aan het voortgezet onderwijs om
voort te borduren op wat in het basisonderwijs is ingezet. Maar natuurlijk is
het wel belangrijk dat de basisschool en het voortgezet onderwijs regelmatig
contact hebben en van elkaar weten wat er gebeurt. Dat zou op het niveau
van ieder vak moeten gebeuren. De ouders van de leerlingen zullen het op
prijs stellen als de basisschool het vak Engels serieus neemt, het op het rooster staat en ook iedere week wordt gegeven, zodat er 80-100 uur totaal in
groep 7 en 8 aan Engels wordt besteed. Als er in de les bovendien ruim aandacht wordt besteed aan mondelinge taalvaardigheid en opzoekvaardigheid,
doen de leerlingen voldoende kennis en vaardigheid op om in het voortgezet
onderwijs de draad op te pakken. Gebeurt dit niet, dan krijgen de leerlingen
in de brugklas zeker problemen om het tempo te volgen en het systeem van
160 7 De finale
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talen leren op te pakken, omdat de lespakketten Engels voor de basisvorming
uitgaan van een basiskennis Engels bij de leerlingen, zoals je ziet in figuur
7.2, 7.3 en 7.4.
Figuur 7.2 Go for it! Unicom, Engels voor de basisvorming, Textbook mhv

Regels en woorden leren

Omdat de ouders vaak op een traditionele manier taalonderwijs hebben
gehad, hebben zij soms het idee dat je een taal niet kunt leren zonder de
grammaticale regels uit je hoofd te kennen en tweetalige woordenrijtjes erin
te stampen. Het leren van woorden buiten de context en buiten een thema
blijkt echter niet erg effectief: Vaak ben je de woorden die je braaf uit je
hoofd hebt geleerd na een paar dagen weer kwijt. Wat wel blijft hangen zijn
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Figuur 7.3 Worldwide,
Figuur 7.4 Methodewijzer bij Stepping Stones, Engels voor de basisvorming
Engels voor de basisvorming, Textbook vbo,
mavo, havo, vwo

de woorden waar je wat mee gedaan hebt, die je gebruikt hebt tijdens de opdrachten. Waar je – in de termen van de schijf van vijf – aan gehandeld hebt.
Het leren van woorden in de context waarin je ze gebruikt en binnen een
thema is dan ook het principe dat bij Engels toegepast wordt. Dat gebeurt
ook met het leren toepassen van regels: door de verwerkingsopdrachten bij
de input en het toepassen van zinnen leren de leerlingen spelenderwijs de
wetmatigheden van de taal. (Zie ook hoofdstuk 5.) In figuur 7.5 en 7.6 zie je
voorbeelden van kant-en-klare zinnen.

162 7 De finale
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Figuur 7.5 Bubbles, Textbook 1

Differentiatie

Voor sommige leerkrachten is het een schrikbeeld als er een native speaker in
de klas zit, of een leerling die al meer Engels kent. Dit zijn enkele tips om
deze leerlingen de lessen op een zinvolle wijze te laten volgen.
· Reageer positief en beschouw het als een meevaller!
· Doe een beroep op hun kennis en laat ze andere leerlingen helpen.
· Gebruik de native speaker in de klas soms bij luistervaardigheid, naspreken en als voorbeeld! Doe dit niet te vaak, dan krijgt de leerling een uitzonderingspositie.
· Schaf een cd-rom aan met extra verrijkingsoefeningen en opdrachten die
aansluiten bij hun niveau.
· Je kunt ze andere of verrijkingsopdrachten geven door ze bijvoorbeeld Engelse (prenten)boeken te laten lezen op hun niveau, met of zonder cassettebandjes of cd. Geef er verwerkingsopdrachten bij.
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Figuur 7.6 Hello World, the Castle, Textbook

·

·
·

·

Aan schrijfvaardigheid kom je niet of nauwelijks toe bij Eibo. Geef deze
leerlingen de gelegenheid om hun schrijfvaardigheid te ontwikkelen of te
oefenen. Dat kun je doen binnen of naast de thema’s die je behandelt.
Neem geschikte televisieprogramma’s op van Engelstalige zenders en laat
hen naar de video kijken met behulp van opdrachten.
Gebruik geen lespakket voor de basisvorming als extra materiaal, maar
laat ze werken met aanvullend authentiek materiaal. Er zijn diverse sites
voor ‘English as a foreign language’ waar je kant-en-klare lesideeën en materialen van kunt downloaden.
Ten slotte: neem contact op met de ouders voor de afstemming. Wellicht
hebben zij ook materialen of suggesties.

Uiteraard kun je deze ideeën ook aanpassen om te differentiëren bij Engels
binnen de gehele klas.

164 7 De finale
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7.4 Praktijkvoorbeelden

Lees het praktijkvoorbeeld en bespreek in een groepje met elkaar de discussiepunten.
Tijdens de ouderavond:
Ouder:
Mijn zoontje vindt Engels heel leuk. Maar ik hoor hem nooit over
repetities. Krijgen ze die nog?
Leerkracht:
Nee, wij geven bij Engels geen repetities. We werken de hoofdstukken van het boek door. De kinderen luisteren veel naar de cd en ze
houden gesprekjes in het Engels. We herhalen de woordjes uit de
hoofdstukken wel, maar ik geef geen repetities. Het cijfer geef ik op
grond van hoe ze aan Engels werken en de resultaten van de gesprekjes. Daar luister ik steeds naar.
Ik wil graag dat ze het leuk vinden om Engels te praten en als ik er
een test van maak durven ze hun mond niet open te doen.
Discussiepunten
1 Heb je ervaringen met repetities Engels op je (stage)school? Wissel ervaringen uit met elkaar.
2 Wat vind je van de hierboven beschreven manier van beoordelen?
3 In hoeverre ben je het eens met deze manier van beoordelen? Motiveer je
antwoord.
4 Bespreek met elkaar wat jullie standpunt is over dit onderwerp.

■ ■ ■

7.5 Reader 7: Afsluiting

Dit boek dient als oriëntatie op Engels in het basisonderwijs. Het stelt je in
staat om kennis te maken met allerlei aspecten van Engels. Om na je opleiding goed in staat te zijn om als startende leerkracht te functioneren, moet je
voldoen aan algemene en vakspecifieke startbekwaamheden. In een Convenant (juli 2000) is door de minister van onderwijs en de voorzitter van de
HBO-raad overeengekomen dat de startbekwaamheden het uitgangspunt
zijn voor het curriculum van de pabo’s.
In dit boek komt ongeveer een kwart van de startbekwaamheden voor Engels
wat betreft vakdidactiek en taalvaardigheid aan de orde. In hoeverre de stage
aan de orde komt, hangt af van de situatie op je pabo.
Na bestudering van het boek Werken in fasen, waarin het werken met het leerfasenmodel in de praktijk centraal staat, is ongeveer de helft van de startbekwaamheden gedekt.
Naast de startbekwaamheden is het belangrijk dat je als leerkracht nieuwe
ontwikkelingen per vak bijhoudt en je taalvaardigheid op peil houdt.
Verder lezen

Werken in fasen, Bodde-Alderlieste, Sleeboom, van Toorenburg, WoltersNoordhoff, 2001.
Uit: ‘Balans Belang’, nrs. 74 en 75 ‘Hulp bij spellingproblemen(1), (2)’, Ans
van Berkel.
‘Startbekwaamheden leraar primair onderwijs, deel 1: startbekwaamheden
en situaties, Engels, SLO, 1997.
‘Primary English. Op weg naar een vakcurriculum Engels voor de lerarenopleiding basisonderwijs’, SLO 1998, Bodde-Aderlieste, Rijpstra-Veenhoven,
van Toorenburg.
7.5 Reader 5: Afsluiting 165
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‘Onderwijs voor Wereldburgers’ Min van O C en W, 2001, zie www.minocw.nl/ internationaal.
‘Het Europees Jaar van de Talen. Een terugblik met aanbevelingen’, Nationaal
Comité Europees Jaar van de Talen, 2002.

■ ■ ■

7.6 Opdrachten

De volgende opdrachten zijn de opdrachten waarmee je dit boek afsluit. In
de voorgaande hoofdstukken heb je aan onderdelen van deze opdrachten gewerkt. In dit hoofdstuk breng je alle informatie samen. Bij de starter in dit
hoofdstuk heb je het woordenboekje al afgesloten en getoetst. Nu volgen de
coursebook evaluation en de speech voor de ouderavond.

Opdracht 7.1

Coursebook evaluation
Lees ‘What’s new’ uit Appendix 1.
Maak samen met een partner op grond van dit artikel en je bevindingen uit
de vorige hoofdstukken bij de coursebook evaluation een lijst met wensen
voor een lespakket Engels.
Dit is niet zomaar een opdracht: het is heel handig als je bij de keus voor een
nieuw lespakket Engels een lijst met criteria in de kast hebt liggen die je bij
de keuze helpt.
Opdracht 7.2

Presentatie
Situatie:
Doel:

Organisatie:
Benodigdheden:
of flapover.

de ouderavond.
alle leerkrachten presenteren één vak en geven een
toelichting aan de ouders over wat de school met dat
vak voorheeft. Jouw taak is om het vak Engels toe te
lichten.
na elke (korte) speech is er voor de ‘ouders’ gelegenheid tot het stellen van vragen.
cue cards, PowerPoint presentatie, overheadprojector

Je kiest een kaart met de beschrijving van een ouder die vanuit een specifiek
standpunt naar het vak Engels kijkt. Al deze personen hebben partners. Als
de kaarten gekozen zijn, kun je ook de partners kiezen en hun gegevens bedenken. Bijvoorbeeld: Abdel Abir, vader van Mounia, enzovoort.
Als iemand een presentatie geeft, luister je met het standpunt van de persoon
op de kaart in je achterhoofd. Na de speech stel je enkele vragen die passen bij
het standpunt dat op je kaart staat.
Je kunt ook een vraag koppelen aan je bevindingen bij de coursebook evaluation.
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Kaart 1
Samira Abid. Marrokkaans. Je
dochtertje, Mounia, spreekt
goed Nederlands maar schrijft
het nog niet zo goed. Je bent
bang dat weer een nieuwe taal
erbij moeilijk gaat worden en
de verbetering van het schrijven van Nederlands niet ten
goede komt. Mounia vindt Engels wel leuk en wil veel Engelse programma’s op de televisie
kijken. Je man kijkt het liefst
naar de Marokkaanse kanalen.

Kaart 2
Edward van Balen. Je bent zelf
leraar Frans op een middelbare
school. Je vindt dat als Engels
niet goed gegeven wordt op de
basisschool het beter niet gegeven kan worden. ‘Dan moet je
toch weer overnieuw beginnen.’ Je dochter kwam een keer
thuis met het verhaal dat de
leerkracht zelf het Engelse
woord voor ‘voordeur’ niet wist.
Zij heeft het ook nooit over
overhoringen of zo. Zij heeft
nooit huiswerk voor Engels.

Kaart 3
Jannie de Wit. Je zoon heeft
spellingsproblemen. Al vanaf
groep 2 is dat een probleem. Je
bent heel bang dat dat met het
vak Engels er ook nog bij, nog
erger zal worden. Zelf heb je
ook altijd moeite gehad met de
Engelse spelling. Vorige maand
is je verzoek om extra hulp
voor de spelling voor je zoon
door de school afgewezen.

Kaart 4
Maarten van den Burg. Je
woont nu sinds een half jaar
weer in Nederland nadat je
vrouw en jij zeven jaar in Abu
Dhabi hebben gewerkt voor
een bedrijf. Kathy, jullie dochter, is jaren naar een internationale school geweest en zit nu
in groep 7. Ze vindt Engels niet
leuk terwijl ze het vloeiend
spreekt! Je maakt je zorgen en
vraagt je af wat er in die lessen
nou eigenlijk gebeurt.

Kaart 5
Mandy van Engelen. Je bent de
moeder van Mireille. Ze is heel
verlegen en praat niet veel. Ze
vindt Engels heel leuk, verzamelt teksten van Engelse liedjes en e-mailt met een vriendinnetje in Engeland. Als jullie
een beetje Engels met haar willen praten slaat ze dicht en zegt
niets meer. Jullie zijn bang dat
met alle nadruk op spreken in
de klas, Mireille voor Engels
geen voldoende zal halen.

Kaart 6
Angela Westerman. Je bent directeur van een (andere) basisschool in een naburige plaats
waar veel anderstalige leerlingen op school zitten. Je vind
het wel goed dat in groep 7 en
8 met de methode gewerkt
wordt, maar je vindt het niet
nodig dat de leerlingen allerlei
andere dingen doen bij Engels.
Bovendien vind je Engels niet
nodig voor allochtone leerlingen: laat ze eerst maar eens
goed Nederlands leren! Dat is al
moeilijk genoeg.
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Kaart 7
Mohammed Rasid. Je bent
asielzoeker uit Irak. Je hebt
twee kinderen op deze school
en je vindt het prachtig dat ze
Engels leren. De oudste dochter
zit in groep 7; de jongste dochter zit in groep 5. Je zou willen
dat ze veel eerder beginnen
met Engels dan groep 7, want
hoe meer talen ze leren, des te
makkelijker is het om met anderen te spreken. En bovendien
leren ze al veel Engels buiten
school.
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Kaart 8
John de Groot. Alleenstaande
vader die een zoon heeft in
groep 7. Je zoon Nick heeft problemen met leren. Je vraagt je
af of Engels voor hem niet te
veel is, omdat hij bij rekenen
en taal achterstanden heeft.
Volgend jaar moeten de leerlingen de Cito-toets maken. Je wilt
graag dat je zoon daarbij goed
scoort, dus vind je dat de
school tijd moet besteden aan
vakken die in de Cito-toets worden getoetst, anders komt Nick
misschien nog meer achter. Je
wilt dus dat de school Engels
laat vallen, want dat leert Nick
wel op de nieuwe school.

Reflectie

Opdracht 7.3

1 Welke onderwerpen uit dit hoofdstuk of de presentaties en opdrachten
spreken je aan?
2 Welke ideeën heb je voor je eigen taalvaardigheidstraining opgedaan?
3 Wat zou je nog willen weten of leren over het vakgebied Engels in het basisonderwijs? Noteer je vragen.
4 Kijk nog eens naar de vragen die je bij opdracht 1.1 in hoofdstuk 1 hebt
genoteerd.
5 Zijn al deze vragen beantwoord? Zo niet, welke vraag of vragen heb je
nog?
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Appendix 7

Figuur 7.7 Startbekwaamheden leraar primair onderwijs Engels
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herhalend leren 98
Hot Potatoes 125
huiswerk 100
I spy with my little eye 120
incidenteel leren 94
individuele woordenschat 48
inhoud 13
inhoudsgerichte verwerking 76
inprenten 81
input 74
inputfase 116
intentioneel leren 94

internationalisering 142
internet 123
introductiefase 116
jong beginnen 72
kerndoelen 66
kerndoelen Engels 24
language awareness 140
lesplan 139
liedjes 100
lingua franca 142
M-plus-2 principe 20
meertalige leerlingen 65
meertaligheid 160
meezingen 92
moedertaal 94
My dictionary 158
naspreken 91
nieuwe Eibo-methodes 66
oefenfase 117
opzet lespaketten 92
output 75
pabo 63
parallelliteitsprincipe 12
peer group 95
personal file 51
planning van activiteiten 149
playbacken 92
prentenboek 144
productieve activiteiten 103
productieve vaardigheden 73
pushed output 78
receptieve periode 96
receptieve vaardigheden 73
regels en woorden leren 161
reproductieve opdrachten 78
rollenspellen 46
schijf van vijf 74
software 127
spelletjes in de les 119
spelling 148
spellingsproblemen 159
staircase spelling 120
startbekwaamheden 169
startbekwaamheid 11
stille periode 96
strategieën 97
strategisch handelen 80
subjectief concept 12
syntactische niveau 149
taal leren in fasen 115
taalbeschouwing 147

taalportfolio 43, 52
taalspellen 112
taalverwervingsproces 74
teacher talk 82
the spaghetti match exercise 121
thema’s 18
toetsing 151
Total Physical Response 138
TPR 138
transferfase 117
trends 67
tweede taal 96
uitbreiding woordenschat 47
uitspraak 44
uitspraakvarianten 51
vakconcept 11
vakleerkracht 20
van input naar output 115, 138
verschillen 148
voorkennis 145
vorm 13
vormgerichte verwerking 77
Webquest 127
werkbladen ontwerpen 122
werkvormen 99
Wet op het Basisonderwijs 21
Who is it? 120
woorden leren 97
woordenschatverwerving bij anderstalige leerlingen 48
Word chain 120
zelfstandig talen leren 118
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