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VISIE
Talen openen deuren. Het Engels is als taal alomtegenwoordig: op de radio, op tv, op het internet, in
films en documentaires. Met Engels kunnen leerlingen vele andere landen, volkeren en culturen leren
kennen. Een nieuwe wereld gaat voor hen open.
1
Het is de taak van de leraar om leerlingen enthousiast te maken voor het leren van Engels waarbij
hij/zij naast het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden ook aandacht moet besteden aan vakgebonden en vakoverstijgende attitudes. Zo moeten leerlingen bijvoorbeeld aangemoedigd worden
om binnen én buiten de les hun Engels te oefenen en te verbeteren. Spelvormen zijn een ideale werkvorm om hen te motiveren en tegelijk hun kennis en vaardigheden in te oefenen. Ook ICT is een
krachtig hulpmiddel. Maar vergeet niet: ‘Variety is the spice of life’, er bestaan nog heel wat andere
activerende werkvormen.
Zowel in de eerste graad A-stroom als in de tweede graad KSO-TSO is communicatie de essentie.
Het streefdoel is daarbij dat leerlingen geleidelijk correcter leren spreken en schrijven. Daarom is er
ook verhoogde aandacht voor grammaticale correctheid in de tweede graad. Dit mag echter het plezier van het leren en durven spreken niet fnuiken.
Om in te spelen op belangrijke competenties binnen het beroepsprofiel is het belangrijk dat de leraar
in de extra uren van het specifiek gedeelte van de studierichtingen Handel, Handel-talen, Hotel en
Toerisme en Sociale en technische wetenschappen studierichtingspecifiek werkt. Voor Handel,
Hotel en Toerisme en Sociale en technische wetenschappen is daarvoor 1 uur extra voorzien, voor
Handel-talen 2 uur. Zo kan de leraar leerlingen beter voorbereiden op de derde graad en hen meer
motiveren. Hiervoor kan hij gebruik maken van de extra voorbeelden die in dit leerplan (waar wenselijk) onder de verschillende leerplandoelstellingen zijn opgenomen. Uiteraard is hiervoor een aangepaste tekstkeuze of een aangepast handboek vereist.
Voor de studierichting Maritieme technieken motoren en dek is er geen extra uur in het specifiek
gedeelte voorzien, wat betekent dat binnen de basisvorming zowel algemene als specifieke doelstellingen aan bod komen. De leerplannen voor maritieme technieken dek en motoren stipuleren immers
dat bepaalde doelstellingen in samenwerking met het vak Engels gerealiseerd moeten worden. Om
deze doelstellingen te kunnen realiseren, worden ook (waar wenselijk) extra voorbeelden opgenomen,
die in overleg met de praktijkgerichte vakken en de beroepssector ingevuld werden. Dit betekent dat
er niet voor elke leerplandoelstelling een maritiemgekleurd voorbeeld is opgenomen. In dit leerplan ligt
de nadruk op luisteren, spreken en mondelinge interactie, maar er zijn ook enkele voorbeelden voor
lezen en schrijven opgenomen.
Het is dus de bedoeling dat de leraar in de tweede graad TSO een goede basisvorming voorziet en
in het extra uur/de extra uren studierichtingspecifiek werkt. Bij extreem zwakke groepen kan hij
ervoor kiezen om deze tijd te benutten om eerst de basisdoelstellingen te realiseren. Maar het ene
staat het andere niet in de weg. Goede studierichtingspecifieke handboeken voor de tweede graad
behandelen immers ook de basisdoelstellingen. Het komt er vooral op aan een lesmateriaal te kiezen
dat aangepast is aan het niveau van de klas en dat communicatief is opgesteld. Het kan echter niet
dat er gedurende twee jaar niet studierichtingspecifiek gewerkt wordt. In het eerste en tweede leerjaar
van de derde graad behandelt de leraar dan veel meer studierichtingspecifiek materiaal en in het
derde leerjaar van de derde graad focust hij uitsluitend op de studierichting. Dat betekent dat het
zeker in de derde graad aangewezen is om leerlingen hotel of toerisme niet samen te zetten met
leerlingen handel of handel talen of sociale en technische wetenschappen.
Maar cultuur wordt natuurlijk ook niet vergeten: net zoals in de eerste graad A-stroom komen in de
tweede graad bekende steden, weetjes en feiten van de (hele) Angelsaksische wereld aan bod op
voorwaarde dat deze geïntegreerd worden aangebracht. Dit kan het best naar aanleiding van een
luister-, kijk- of leesfragment.

1

Omwille van de leesbaarheid verwijzen we enkel naar de leraar. Hiermee bedoelen we ook de
lerares.
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BEGINSITUATIE
De leerlingen in het eerste jaar van de tweede graad KSO-TSO hebben het getuigschrift van de eerste
graad A-stroom behaald en de eindtermen voor Engels bereikt. De leraar kan dus verder bouwen op
hun voorkennis. Sommige leerlingen hebben echter een voorsprong doordat ze vanuit hun leefwereld
(games, muziek, internet, film en tv, enz.) met Engels bezig zijn en zich bewust zijn van de aanwezigheid van het Engels in onze steeds meer internationale maatschappij (zoals het gebruik van Engelse
termen in het Nederlands). Sommige leerlingen hebben ook al initiatie Engels gehad in de basisschool. Dit kan een heterogene groep opleveren. Daarom is overleg in de vakgroep Engels met collega’s van de eerste graad A-stroom zo belangrijk om te achterhalen wat de sterktes en zwaktes zijn
binnen de klasgroep. Indien nodig kan de leraar een zogenaamde instap- of diagnosetoets (2e of 3e
les) afnemen om de beginsituatie van de zij-instromers na te gaan.
Het spreekt vanzelf dat het achterhalen van de sterktes en zwaktes van een klasgroep niet vrijblijvend
is. Het is de bedoeling dat deze gegevens worden opgevolgd en dat zij, indien nodig, de basis vormen
van een remediërings- of verdiepingstraject en leiden tot een meer gedifferentieerde aanpak binnen de les. Dit hoeft niet per se grootschalig te worden aangepakt. Zwakkere leerlingen zijn er bijvoorbeeld al bij gebaat indien de leraar hen af en toe iets meer tijd en/of ondersteuning biedt bij het
uitvoeren van dezelfde opdrachten (zoals een extra luisterbeurt of het per twee of in kleine groepjes
uitvoeren van opdrachten). Sterke leerlingen kan hij uitdagen door hen (soms) de rol van coach toe te
bedelen en af en toe een extra opdracht te geven (uitbreidingsoefeningen) of een nieuwe opdracht op
basis van een Engelstalig(e) magazine/strip.
Verder is overleg in de vakgroep Engels met collega’s van de eerste en derde graad (ook over de
onderwijsvormen heen) essentieel om de onderwijskwaliteit en de gelijkgerichtheid te bewaken.
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN
De doelstellingen van het modernevreemdetalenonderwijs, en dus ook van het Engels, zijn leerlingen
binnen de klas


moderne vreemde talen mondeling en schriftelijk als communicatiemiddel te laten gebruiken;



hun taalgebruik aan het doel van de taaltaak te leren aanpassen;



de ondersteunende kennis , die nodig is voor het uitvoeren van de taaltaak, te leren aanwenden;

2



aan te moedigen talige strategieën in te zetten en daarop te reflecteren (naargelang hun
mogelijkheden) om de doeltreffendheid van hun communicatie te verhogen.
Ook in de tweede graad KSO-TSO is het hoofddoel dus niet wat leerlingen over het Engels weten, maar wat ze ermee kunnen doen. Tijdens hun latere studies en loopbaan blijft het Engels immers ontzettend belangrijk.
Het is verder de bedoeling dat het modernevreemdetalenonderwijs


leerlingen aanmoedigt om buiten de klas moderne vreemde talen mondeling en schriftelijk te
gebruiken;



hun bereidheid tot en het genieten van intercultureel contact met anderstaligen buiten de klas
bevordert;


ertoe bijdraagt dat ze het nut van levenslang leren inzien.
Maar zowel binnen als buiten de klas is het belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan het Engels.
Een goed en veilig klasklimaat met respect en waardering, duidelijke afspraken en ruimte voor dialoog
zijn daarvoor essentieel. Ook hulp bieden op maat en zich kunnen inleven in de leerlingen zijn cruciale
factoren.
3
Voor Engels is het ERK-niveau A2 in de tweede graad KSO-TSO. A2 betekent dat KSO-TSOleerlingen ‘zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken
van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).’ Ze
kunnen ‘communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling
over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen’ en ‘in eenvoudige bewoordingen aspecten van de
eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven’.
Omwille van de heterogene instroom is gekozen voor dit minimaal beheersingsniveau. Uiteraard
kan de leraar, in functie van de voorkennis van zijn leerlingen en hun mogelijkheden, kiezen voor uitbreiding.

2

Ondersteunende kennis is de vorm, betekenis en reële gebruikscontext van woorden en
grammaticale constructies en aspecten van de socioculturele verscheidenheid van de Engelstalige
wereld.

3

Om taalbeheersing met eenduidige criteria te kunnen omschrijven en beoordelen werd binnen
de Europese Unie een Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde
Talen uitgewerkt (ERK). Zowel in Vlaanderen als in internationaal verband vergemakkelijkt dit
transparante en eenduidige systeem de aansluiting binnen het opleidingsaanbod en de inpassing
in de arbeidswereld.
Het ERK onderscheidt zes beheersingsniveaus van een vreemde taal
 de basisgebruiker (niveau A1 en A2)
 de onafhankelijke gebruiker (niveau B1 en B2)
 de vaardige gebruiker (niveau C1 en C2).
Elk van de zes niveaus wordt beschreven aan de hand van een reeks descriptoren of zinnen (can
do-statements) die uitdrukken wat iemand op elk niveau moet kunnen doen met een taal wanneer
hij/zij die beluistert, leest, spreekt, schrijft of er mee in interactie gaat.
Voor meer informatie over het ERK en het globaal overzicht van en de ERK-niveaus moderne
vreemde talen: zie virtuele klas Engels op Smartschool.
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LEERPLANDOELSTELLINGEN / LEERINHOUDEN / SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN
TEKSTKENMERKEN

Onderwerp
concreet

x

x

vertrouwd en af en toe minder vertrouwd

x

x

vertrouwd

x

x

x

x

x

x
x

eigen leefwereld en dagelijks leven

x

x

x

x

af en toe ook onderwerpen van meer algemene aard

x

x

x

x

Taalgebruiksituatie
concrete en voor de leerlingen relevante taalgebruiksituaties

x

x

x

x

x

af en toe met achtergrondgeluiden

x

met en zonder visuele ondersteuning

x

x

x

met aandacht voor digitale media

x

x

x

x

x

ook met socioculturele verschillen tussen de Engelstalige en
de eigen wereld
de gesprekspartners richten zich meestal direct tot elkaar
met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van nonverbale signalen
Structuur – samenhang - lengte
x
enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
x
eenvoudige en duidelijke tekststructuur
x
vrij korte teksten
x
ook met redundante informatie
Uitspraak – articulatie - intonatie
x
heldere uitspraak
x
zorgvuldige articulatie
x
duidelijke, natuurlijke intonatie
x
standaardtaal
uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in de
weg staan
Tempo en vlotheid
x
rustig tempo
met eventuele herhalingen en onderbrekingen
Woordenschat en taalvariëteit
x
frequente woorden
x
overwegend eenduidig in de context
x
ook met af en toe minimale afwijking van de standaardtaal
x
informeel en formeel
standaardtaal
informeel en af en toe formeel

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
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TEKSTSOORTEN EN VERWERKINGSNIVEAUS
In dit leerplan wordt bij het woord ‘teksten’ naar de vijf vaardigheden verwezen.
De indeling in vijf soorten teksten gebeurt op basis van het meest dominante kenmerk.
 bij informatieve teksten is dat het overbrengen van informatie bijvoorbeeld via
een tabel, nieuwsitem, artikel of documentaire;
 bij prescriptieve teksten is dat het rechtstreeks sturen van het handelen van
de ontvanger, bijvoorbeeld via een reclameboodschap, instructie,
waarschuwing of handleiding;
 bij narratieve teksten is dat de verhalende component in bijvoorbeeld een dagboekfragment, liefdesbrief, scenario, film;
 bij argumentatieve teksten is dat het opbouwen van een redenering, bijvoorbeeld via een lezersbrief, recensie, discussie of debat;
 bij artistiek-literaire teksten is dat de esthetische component in bijvoorbeeld
een toneelstuk, stripverhaal, rijmpje of lied.
Argumentatieve of artistiek-literaire teksten zijn doorgaans moeilijker dan narratieve, informatieve of
prescriptieve teksten, maar binnen eenzelfde tekstsoort kan de moeilijkheidsgraad ook sterk variëren
op basis van de tekstkenmerken die hierboven in het kader zijn opgenomen.
Ook het verwerkingsniveau beïnvloedt de moeilijkheidsgraad van een taaltaak. Er bestaan vier verwerkingsniveaus die gekenmerkt worden door één of meerdere werkwoorden.
Niveau

Verduidelijking

Voorbeelden

kopiërend niveau

de informatie letterlijk weergeven

woorden en zinnen nazeggen
teksten voorlezen of overschrijven
er gebeurt geen verwerking van de
informatie

beschrijvend niveau

de informatie opnemen zoals ze wordt
aangeboden

het globale onderwerp bepalen
bepaalde informatie vragen en invullen

structurerend niveau

de informatie achterhalen en op persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen

een tekst samenvatten
een verslag schrijven

beoordelend niveau

de informatie achterhalen en op persoonlijke wijze ordenen en beoordelen op basis van informatie uit de
eigen voorkennis of uit andere bronnen

argumenten formuleren

Het volgende niveau sluit telkens het voorafgaande niveau in: leerlingen die een persoonlijk en goed
geordend mondeling verslag kunnen uitbrengen (structurerend spreken), zullen immers ook in staat
zijn om iets na te vertellen (beschrijvend spreken).
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LEGENDE
Dit leerplan is bedoeld voor de basisvorming en het specifieke gedeelte in de tweede graad KSO-TSO.
Wat onderstreept is bij de ‘Specifieke pedagogisch-didactische wenken’ zijn voorbeelden die overgenomen (en bewerkt) zijn uit het leerplan Engels voor de
eerste graad A-stroom (2010). Dit betekent dat er gelijkenissen zijn tussen de leerplandoelstellingen van de eerste en tweede graad.
Het verschil tussen de leerplandoelstellingen van de eerste graad A-stroom en tweede graad KSO-TSO heeft soms te maken met het aantal tekstsoorten dat
de leerlingen moeten behandelen (dan blijft de leerplandoelstelling dezelfde) of met de opdracht (taaltaak) die langer/complexer is.
Wanneer de leerplandoelstelling in de tweede graad verdiept wordt met één of meerdere tekstsoorten (in vergelijking met de eerste graad A-stroom) staat er
een (N) achter de tekstsoort.

KSO-TSO - 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte
AV Engels (1e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week, 2e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week)

8

LUISTEREN EN KIJKEN
Belangrijke opmerking voor alle doelstellingen
Sommige voorbeelden voor de eerste en tweede graad lijken erg op elkaar, maar het is essentieel dat de moeilijkheidsgraad van de aangeboden teksten
geleidelijk opgebouwd wordt: zie tekstkenmerken op pagina 5.

opdrachten zijn niet limitatief. Naast ‘het linken van zaken’ bijvoorbeeld, waarbij de leraar steeds een keu-

De onderstaande voorbeelden van
zelijst voorziet, kan hij ook nog volgende taaltaken voorzien


een gatentekst vervolledigen;



zaken aanvinken;



de volgorde van de tekst reconstrueren aan de hand van foto’s of prenten;



meerkeuzevragen invullen;



juist-fout zinnen aanvinken en eventueel de foute zin verbeteren;



een ‘luisterschema’ (wie, wat, waar …) invullen;



eenvoudige open vragen over de tekstinhoud beantwoorden;



uit een aantal titels (samenvattingen van de tekst) de best passende kiezen;



…

Om de moeilijkheidsgraad te verhogen, kan de leraar de leerlingen ook zelf antwoorden laten formuleren, zonder suggesties aan te reiken.
Om te variëren in aanpak kan de leraar leerlingen afwisselend individueel, in duo, in kleine groepjes of klassikaal laten werken. Belangrijk is daarbij om ook
regelmatig te variëren in groepssamenstelling.
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ET 1 luisteren

LEERPLANDOELSTELLING 1:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten (N)
Narratieve teksten
Artistiek-literaire teksten

Voorbeeld: de leerlingen linken een luisterfragment (zoals een weerbericht) aan een afbeelding of logo (zoals
weericoontjes).
Voorbeeld: de leerlingen linken een foto van een herkenbare persoon (zoals Mark Zuckerberg) aan een
gesprekje/interview .
Prescriptieve teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen linken een reclamefilmpje (bijvoorbeeld op YouTube) aan een bepaald
product/bepaalde boodschap: om te vermijden dat ze het product/de boodschap gewoon zien, breekt de leraar
het fragment net voor het einde af .
Voorbeeld: de leerlingen linken een foto van een verbod/gebod/waarschuwing aan een luisterfragment .
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen linken een titel aan een luister- of kijkfragment uit een verhaal.
Artistiek-literaire teksten
Voorbeeld: de leerlingen linken een titel aan een luister- of kijkfragment uit een lied.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen :
voor een informatieve tekst: een foto van een herkenbare plaats of een bekende persoon of een
belangrijk bedrijf linken aan een interview ;
voor een prescriptieve tekst: veiligheidsvoorschriften in een vliegtuig of een bedrijf linken aan een
luisterfragment;
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een prescriptieve tekst: ingrediënten of gebruikte huishoudapparaten linken aan recepten uit
een kookprogramma op televisie ;
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Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
voor een prescriptieve tekst: veiligheidsvoorschriften aan boord van een schip linken aan een
luisterfragment (maritime communication such as an emergency response in case of a fire or spilling
or leaking of dangerous goods).

ET 2 luisteren

LEERPLANDOELSTELLING 2:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau de hoofdgedachte achterhalen in informatieve, prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten (N)
Narratieve teksten
Artistiek-literaire teksten (N)

Voorbeeld: de leerlingen linken de hoofdgedachte aan een gesprekje/interview (bijvoorbeeld: “Facebook
introduces new features”).
Voorbeeld: de leerlingen linken nieuws op televisie aan de hoofdpunten die erin aan bod komen.
Prescriptieve teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen linken de eigenschappen van een bepaald product aan een reclamefilmpje
(bijvoorbeeld op YouTube).
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen linken wat gezegd wordt over een zieke vriend, een recept … aan flarden van
gesprekken.
Artistiek-literaire teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen linken een liedje aan het thema of het gevoel dat er het best bij past.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: achterhalen op basis van een reis- of consumentenprogramma of een
bepaald hotel of product positief of negatief beoordeeld wordt;
voor een narratieve tekst: de zwakke punten van een hotel of een product noteren op basis van een
klacht van een ontevreden reiziger/klant;
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Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een informatieve tekst: op basis van fragmenten uit een consumentenprogramma achterhalen
of een bepaald huishoudapparaat positief of negatief beoordeeld wordt;
Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
voor een informatieve tekst: een gesprek tussen een schip en het kuststation of tussen twee schepen
aan de hoofdpunten linken die erin aan bod komen (maritime communication such as a distress
alert, an urgency message, a safety message or a routine message).

ET 3 luisteren

LEERPLANDOELSTELLING 3:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau de gedachtegang volgen van informatieve, prescriptieve, narratieve en artistiekliteraire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten
Narratieve teksten
Artistiek-literaire teksten (N)

Voorbeeld: de leerlingen beluisteren een wegbeschrijving en duiden op een echt stratenplan/een echte kaart
aan waar persoon X zich bevindt en naartoe gaat.
Prescriptieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen luisteren naar een beschrijving van een turnoefening en bepalen daarna op basis
van een reeks tekeningen de juiste volgorde van de bewegingen.
Voorbeeld: de leerlingen bepalen na het beluisteren/bekijken van een fragment, aan de hand van een ‘jumbled
text’, de volgorde van de bereidingswijze van een gerecht.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen bekijken het slotfragment uit een misdaadreeks/film waarin de detective uitlegt hoe
en waarom de misdaad gepleegd werd: zij duiden op een lijst aan welke uitspraken juist of fout zijn.
Artistiek-literaire teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen halen de belangrijkste acties/handelingen/gebeurtenissen uit een lied.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
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Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen :
voor een informatieve tekst: de voor- en/of nadelen van een hotel of een product noteren op basis
van een reis- of consumentenprogramma;
voor een artistiek-literaire tekst: de gedachtegang uit een lied halen (zoals ‘New York New York’ van
Frank Sinatra, ‘American Boy’ van Estelle en Kanye West, ‘Down Under’ van Men At Work, ‘Money,
money, money’ van Abba, ‘Money’ van Pink Floyd);
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een prescriptieve tekst: bij het beluisteren van een recept of aanwijzingen over het gebruik van
huishoudapparaten de volgorde van de handelingen bepalen;
Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
voor een informatieve tekst: een beschrijving beluisteren en op een kaart of plannetje aanduiden
waar de (eigen) boot of het obstakel zich bevindt of waar de (eigen) boot naartoe gaat (maritime
communication such as heading, course, position and directions).

ET 4 luisteren

LEERPLANDOELSTELLING 4:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie selecteren uit informatieve, prescriptieve, narratieve en
artistiek-literaire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten
Narratieve teksten
Artistiek-literaire teksten (N)

Voorbeeld: de leerlingen beluisteren een ingesproken boodschap en vullen een telefoonmemo in: van wie,
voor wie, wat, wanneer …
Voorbeeld: de leerlingen beluisteren een beschrijving van een persoon of een plaats en linken die aan een
foto/tekening
Voorbeeld: de leerlingen beluisteren/bekijken een gesprek van mensen die samen naar de film willen gaan.
Ze achterhalen om welke film en specifieke vertoning het gaat.

KSO-TSO - 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte
AV Engels (1e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week, 2e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week)

13

Prescriptieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen beluisteren/bekijken een fragment uit een kookprogramma en vinken op een lijst
ingrediënten aan of noteren ze zelf.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen bekijken een reportage over een beroemde persoon en vinken de data aan die erin
vermeld worden of vullen een fact file aan.
Artistiek-literaire teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen beluisteren een fragment uit een verhaal en vullen een fact file aan.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: tijdens het beluisteren van een aankondiging in een station het
vertrekuur en perron noteren van de trein die ze moeten halen of tijdens het beluisteren van een
opgenomen boodschap de openingsuren van een bedrijf of winkel;
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een informatieve tekst: beluisteren wat verschillende mensen eten en drinken als ontbijt, lunch
of avondeten en dit aanvinken op een lijst; beluisteren wat iemand eet en drinkt en linken aan een
voedingsdriehoek ;
Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
voor een informatieve tekst: een beschrijving van een bepaald schip linken aan een foto
(maritime communication such as a general cargo ship, a dry bulk carrier, a cruise ship, an
icebreaker, a fisherman).
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ET 5 luisteren

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau een spontane mening vormen over informatieve, prescriptieve, narratieve en
artistiek-literaire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten
Narratieve teksten
Artistiek-literaire teksten

Voorbeeld: de leerlingen bekijken een fragment uit een documentaire en beoordelen het aan de hand van
een waardeschaal op basis van de volgende punten: duidelijke informatie? aantrekkelijke presentatie? …
Prescriptieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen bekijken twee reclamefilmpjes (voor een zelfde product) en kiezen uit een lijst
enkele adjectieven die met hun mening overeenstemmen.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen bekijken twee filmtrailers en kiezen uit een lijst enkele adjectieven die met hun
mening overeenstemmen.
Artistiek-literaire teksten
Voorbeeld: de leerlingen beluisteren twee liedjes (over een zelfde onderwerp) en kiezen uit een lijst enkele
adjectieven die met hun mening overeenstemmen.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: een fragment uit een reisprogramma/ bedrijfsfilm beoordelen aan de
hand van een waardeschaal op basis van de volgende punten: duidelijke informatie? aantrekkelijke
presentatie? …;
voor een prescriptieve tekst: een promotiefilmpje voor een hotel/streek/stad/product (van een
verkoopzender) beoordelen aan de hand van een waardeschaal op basis van de volgende
punten: duidelijke informatie? aantrekkelijke presentatie? geloofwaardigheid? …;
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Voor sociale en technische wetenschappen:
voor
een
prescriptieve
tekst:
reclamefilmpjes
voor
bepaalde
voedingsmiddelen,
huishoudapparaten, wasmiddelen … beoordelen aan de hand van een waardeschaal op basis
van de volgende punten: duidelijke informatie? aantrekkelijke presentatie? geloofwaardigheid? …
of twee reclamefilmpjes voor een zelfde product vergelijken op basis van deze waardeschaal.

ET 6 luisteren

LEERPLANDOELSTELLING 6:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau de tekststructuur en -samenhang herkennen van informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten (N)

Voorbeeld: de leerlingen kijken naar een documentaire en kunnen de opbouw ervan reconstrueren aan de
hand van een lijst met kernwoorden aangereikt door de leraar.
Prescriptieve teksten (N)

Narratieve teksten

Voorbeeld: de leerlingen luisteren naar instructies (die gegeven worden bij een brandevacuatie of een
kooksessie) en plaatsen de verschillende stappen in de juiste volgorde op een door de leraar aangereikte lijst.
Voorbeeld: de leerlingen luisteren naar luisteren of kijken naar een reclamefilmpje en noteren de voordelen in
een door de leraar aangereikt schema.
Voorbeeld: de leerlingen beantwoorden waar/niet waar-vragen over de volgorde van knutselaanwijzigingen.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen zetten gebeurtenissen uit een beluisterd verhaal in chronologische volgorde op een
door de leraar aangereikte tijdslijn.
Voorbeeld: de leerlingen luisteren naar twee fragmenten uit een verhaal dat ze kennen en kunnen bepalen
welk fragment eerst komt.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: gegevens uit een nieuwsitem op televisie over de oprichting van een
nieuw hotel/bedrijf in een schema zetten op basis van een door de leraar aangereikt voorbeeld;
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voor een prescriptieve tekst: waar/niet waar-vragen beantwoorden over de volgorde van
uitstappen/activiteiten in een reisprogramma;
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een informatieve tekst: een tekst beluisteren over zuinig omgaan met gas, elektriciteit en water
en per soort de genoemde besparingstips noteren.

LEERPLANDOELSTELLING 7: NIEUW IN DE TWEEDE GRAAD

ET 7 luisteren

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau de talige cultuuruitingen herkennen die specifiek zijn voor een streek waar de
doeltaal gesproken wordt.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen beluisteren/bekijken een interview met inwoners uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en
Australië en duiden typische woorden en uitdrukkingen aan in een keuzelijst.
Voorbeeld: de leerlingen herkennen en begrijpen het verschil tussen frequente Britse en Amerikaanse woorden en
duiden ze aan in een keuzelijst op basis van woorden en afbeeldingen.


underground (train) – subway



pavement - sidewalk



biscuit – cookie



lift – elevator



chips – (French) fries



motorway – highway



chemist’s shop – drug store



crisps – potato chips



mobile phone – cell phone
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ET 8 luisteren

De leerlingen kunnen indien nodig de volgende strategieën toepassen:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8.
8.9.

zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen;
het luisterdoel bepalen en hun taalgedrag er op afstemmen;
zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat iets betekent;
gebruik maken van ondersteunende gegevens (talige en niet-talige) binnen en buiten de tekst;
vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
hypothesen vormen over de inhoud van de tekst;
de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context;
relevante informatie noteren.

Specifieke pedagogisch-didactische wenken (hertaling)

Opgelet: in de meeste voorbeelden is er sprake van ‘aanmoedigen’. Dit doet geen afbreuk aan de resultaatsverplichting.
8.1

Voorbeeld: de leerlingen krijgen de opdracht zich te concentreren op wat ze al begrijpen en te blijven luisteren ondanks het feit dat ze niet alle woorden begrijpen of verstaan. Ze zien in dat het niet nodig is om alles te begrijpen om de taak te kunnen maken.

8.2

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om vooraf te achterhalen wat de bedoeling van de luistertaak is en specifiek te luisteren naar wat er gevraagd wordt zoals de belangrijkste feiten weergeven, een schema aanvullen of juist/fout aanduiden.

8.3

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om te zeggen dat ze iets niet begrijpen in een luisteroefening of bij het beluisteren van instructies.

8.4

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om extra informatie te halen uit de woorden, beelden en context.

8.5

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen te vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen in een luisteroefening of bij het beluisteren van instructies.

8.6

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om vooraf of na het beluisteren van het eerste deel (bijvoorbeeld 30 seconden) te verwoorden waarover de
tekst volgens hen zal gaan en waaruit ze dat afleiden: wat zegt hun voorkennis over een dergelijke tekst, wat vertellen de titel, citaten, afbeeldingen
en lay-out?

8.7.

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om gebruik te maken van woorden die ze al kennen uit de eigen taal of een andere vreemde taal.
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8.8.

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om extra aandachtig te zijn voor onbekende woorden en hun vermoedelijke betekenis in de eerste plaats af
te leiden uit de context (woorden, beelden, lay-out).

8.9.

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om (een vooraf afgesproken aantal) kernwoorden, data en namen te noteren of enkel de informatie die ze
nodig hebben om de opdracht tot een goed einde te brengen. De leerlingen eventueel ook aanmoedigen om trefwoorden te onderlijnen in de vragen
en specifiek informatie over deze woorden te noteren.

de leerlingen zetten hun kennis (ET 31 tot 32) functioneel in bij het uitvoeren van de luistertaken.
de leerlingen werken aan de attitudes* (ET 33* tot 37*) bij het uitvoeren van de luistertaken.
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LEZEN
Belangrijke opmerking voor alle doelstellingen
Sommige voorbeelden voor de eerste en tweede graad lijken erg op elkaar, maar het is essentieel dat de moeilijkheidsgraad van de aangeboden teksten
geleidelijk opgebouwd wordt: zie tekstkenmerken op pagina 5.

opdrachten

De onderstaande voorbeelden van
zijn niet limitatief. Naast ‘het linken van zaken’ bijvoorbeeld, waarbij de leraar doorgaans een
keuzelijst voorziet, kan hij ook nog volgende taaltaken voorzien


een gatentekst vervolledigen;



een ‘chart’ invullen;



zaken aanvinken;



de volgorde van de tekst reconstrueren aan de hand van foto’s of prenten;



meerkeuzevragen beantwoorden;



juist-fout zinnen aanvinken en eventueel de foute zin verbeteren;



een ‘leesschema’ (wie, wat, waar …) invullen;



eenvoudige open vragen over de tekstinhoud beantwoorden;



taalgerichte opdrachten uitvoeren: welke zin/paragraaf in de tekst omschrijft …?;



de tekst in de juiste volgorde zetten;



uit een aantal titels (samenvattingen van de tekst) de best passende kiezen;



...

Om de moeilijkheidsgraad te verhogen, kan de leraar de leerlingen ook zelf antwoorden laten formuleren, zonder suggesties aan te reiken.
Om te variëren in aanpak kan de leraar leerlingen afwisselend individueel, in duo, in kleine groepjes of klassikaal laten werken. Belangrijk is daarbij om ook
regelmatig te variëren in groepssamenstelling.
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ET 9 lezen

LEERPLANDOELSTELLING 9:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve
en artistiek-literaire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten
Narratieve teksten
Argumentatieve teksten (N)
Artistiek-literaire teksten

Voorbeeld: de leerlingen linken leesfragmenten (krantenartikels) aan afbeeldingen (zoals weerbericht,
ongeval, huwelijk, overlijden, politiek, sport) of titels.
Voorbeeld: de leerlingen linken foto’s van bekende personen aan fragmenten uit een biografie.
Prescriptieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen linken een reclameadvertentie aan een bepaald product/bepaalde boodschap: om te
vermijden dat ze het product/de boodschap gewoon zien, plakt de leraar het product/de boodschap af.
Voorbeeld: de leerlingen linken een foto van een verbod/gebod/waarschuwing aan een leesfragment.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen verzinnen een titel voor een leeg onderwerpsveld bij een e-mail of kiezen uit een
reeks voorstellen.
Argumentatieve teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen noteren (bijvoorbeeld titel, hoofdacteur, thema) bij een film- of boekbespreking.
Artistiek-literaire teksten
Voorbeeld: de leerlingen linken een titel aan een gedicht.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: een foto van een herkenbare plaats of een bekende persoon of een
belangrijk bedrijf linken aan een interview;
voor een prescriptieve tekst: veiligheidsvoorschriften in een vliegtuig of een bedrijf linken aan een
leesfragment;
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Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een prescriptieve tekst: de naam van een gerecht linken aan het juiste recept;
Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
voor een informatieve tekst: op basis van een transcriptie van een gesprek tussen een schip en het
kuststation of tussen twee schepen bepalen welke soort boodschap het is (maritime communication
such as a distress alert, an urgency message, a safety message or a routine message) → zie ook LPD
2 bij luisteren en kijken.

ET 10 lezen

LEERPLANDOELSTELLING 10:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau de hoofdgedachte achterhalen in informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve
Narratieve teksten
Argumentatieve teksten (N)
Artistiek-literaire teksten

Voorbeeld: de leerlingen linken de hoofdgedachte aan fragmenten uit persberichten over een nieuw
product/een nieuwe methode.
Voorbeeld: de leerlingen linken nieuws uit korte, eenvoudige krantenberichten aan de hoofdpunten die erin
aan bod komen.
Prescriptieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen linken de eigenschappen van een bepaald product aan een reclameadvertentie.
Voorbeeld: de leerlingen linken een paragraaf uit de handleiding van een computerspelletje.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen linken de flapteksten aan de covers van verschillende boeken.
Argumentatieve teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen achterhalen of een film/boek positief of negatief beoordeeld wordt door bv. relevante
kernwoorden uit het fragment te halen.
Artistiek-literaire teksten
Voorbeeld: de leerlingen linken een nursery rhyme aan het thema of het gevoel dat er het best bij past.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
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Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: achterhalen op basis van een reis- of consumentenverslag (al dan niet
op een consumentensite) of een hotel of product positief of negatief beoordeeld wordt;
voor een narratieve tekst: de zwakke punten van een hotel of een product noteren op basis van een
klacht van een ontevreden reiziger/klant op een consumentensite;
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een informatieve tekst: achterhalen op basis van een consumentenverslag (al dan niet op een
consumentensite) of een schoonmaak- of huidverzorgingsproduct positief of negatief beoordeeld
wordt;
Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
voor een informatieve tekst: op basis van een transcriptie van een gesprek tussen een schip en het
kuststation of tussen twee schepen bepalen waarover het bericht gaat (maritime communication
such as a distress alert, an urgency message, a safety message or a routine message) → zie ook LPD
2 bij luisteren en kijken en LPD 9 bij lezen.

ET 11 lezen

LEERPLANDOELSTELLING 11:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau de gedachtegang volgen van informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten
Narratieve teksten
Argumentatieve teksten (N)
Artistiek-literaire teksten (N)

Voorbeeld: de leerlingen lezen een wegbeschrijving en duiden op een echt stratenplan/een echte kaart aan
waar het hotel zich bevindt of welke weg ze moeten volgen van het station naar het hotel.
Voorbeeld: de leerlingen onderstrepen in een tekst de signaalwoorden (first, second, for example, because,
that’s why …) die de gedachtegang weergeven.
Noot: het is belangrijk dat de leraar de leerlingen ook wijst op het structurele aspect
van
teksten
zoals
de
indeling
in
alinea’s
en
de
lay-out

KSO-TSO - 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte
AV Engels (1e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week, 2e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week)

23

Voorbeeld: de leerlingen maken een planning van de benodigde bus- en/of treinverbindingen om van
bestemming A naar bestemming B te gaan en gebruiken hiervoor informatie uit bus- en
treinboekjes/folders/websites.
Prescriptieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen een beschrijving van een turnoefening en bepalen daarna op basis van een
reeks tekeningen de juiste volgorde van de bewegingen.
Voorbeeld: de leerlingen bepalen aan de hand van een ‘jumbled text’, de volgorde van de bereidingswijze van
een gerecht.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen de slotparagraaf uit een misdaadverhaal/strip waarin de detective uitlegt hoe
en waarom de misdaad gepleegd werd: zij duiden op een lijst aan welke uitspraken juist of fout zijn.
Argumentatieve teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen achterhalen op basis van enkele korte vragen de sterke of zwakke punten van een
besproken film of boek.
Artistiek-literaire teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen halen de belangrijkste acties/handelingen/gebeurtenissen uit een tekst van
bijvoorbeeld Roald Dahl.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: de voor- en/of nadelen van een hotel of een product noteren op basis
van een reis- of consumentenverslag;
voor een informatieve tekst: de wegbeschrijving van een toeristische route aanduiden op een kaart;
voor een artistiek-literaire tekst: de gedachtegang uit een songtekst halen (zoals ‘New York New
York’ van Frank Sinatra, ‘American Boy’ van Estelle en Kanye West, ‘Down Under’ van Men At Work,
‘Money, money, money’ van Abba, ‘Money’ van Pink Floyd);
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een narratieve tekst: a.h.v. de beschrijving van een (kinder)feestje een boodschappenlijst/todo-list maken of een bestelling plaatsen;
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ET 12 lezen

LEERPLANDOELSTELLING 12:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau relevante informatie selecteren uit informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten

Voorbeeld: de leerlingen lezen een boodschap en vullen een memo in: van wie, voor wie, wat, wanneer …

Narratieve teksten

Voorbeeld: de leerlingen achterhalen op een website hoe laat een bepaald programma op een Engelstalige
zender start of stellen hun eigen tv-avond samen.

Argumentatieve teksten (N)
Artistiek-literaire teksten (N)

Prescriptieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen een fragment uit een recept en vinken op een lijst ingrediënten aan of noteren
ze zelf.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen een reportage over een beroemde persoon en vinken de data aan die erin
vermeld worden of vullen een fact file aan.
Voorbeeld: de leerlingen zoeken fouten of overeenkomsten tussen een (persoons)beschrijving en een
afbeelding, foto, grafiek … of verbinden afbeeldingen, foto’s, grafieken … met de juiste
(persoons)beschrijving.
Argumentatieve teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen vullen op basis van een besproken film of boek een fact file aan.
Artistiek-literaire teksten (N)
Voorbeeld: de leerlingen lezen een fragment uit een verhaal en vullen een fact file aan.
Voorbeeld: de leerlingen beantwoorden een vraag aan de hand van de ‘WH-questions’ (who, what, why,
where, when …) op basis van een boekenflap of een verhaal.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
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Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: tijdens het consulteren van de website de openingsuren en sluitingsdag
van meerdere bedrijven of winkels noteren;
voor een informatieve tekst: tijdens het consulteren van de website van verschillende pretparken de
prijzen voor een groepsticket of kinderen jonger dan 12 jaar noteren;
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een informatieve tekst: overeenkomsten en verschillen zoeken op etiketten van gelijkaardige
producten of via de website van fastfoodketens de voedingswaarde van menu’s vergelijken.

LEERPLANDOELSTELLING 13: NIEUW IN DE TWEEDE GRAAD

ET 13 lezen

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau een spontane mening vormen over informatieve, prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten
Narratieve teksten
Argumentatieve teksten
Artistiek-literaire teksten

Voorbeeld: de leerlingen lezen een artikel uit een krant/tijdschrift en beoordelen het aan de hand van een
waardeschaal op basis van de volgende punten: duidelijke informatie? aantrekkelijke presentatie? …
Prescriptieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen twee reclameadvertenties (voor een zelfde product) en kiezen uit een lijst
enkele adjectieven die met hun mening overeenstemmen.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen de eerste paragraaf van twee kortverhalen (bv. van Roald Dahl) en kiezen uit
een lijst enkele adjectieven die met hun mening overeenstemmen.
Artistiek-literaire teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen de eerste pagina van twee Engelstalige strips en kiezen uit een lijst enkele
adjectieven die met hun mening overeenstemmen.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
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Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: een fragment uit een reisgids/catalogus/website van een bedrijf
beoordelen aan de hand van een waardeschaal op basis van de volgende punten: duidelijke
informatie? aantrekkelijke presentatie? …;
voor een prescriptieve tekst: een folder over een hotel/streek/stad/product/bedrijf beoordelen aan
de hand van een waardeschaal op basis van de volgende punten: duidelijke informatie?
aantrekkelijke presentatie? geloofwaardigheid? …;
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een informatieve tekst: een gebruiksaanwijzing voor een huishoudapparaat of een beschrijving
van een huishoudelijke taak beoordelen aan de hand van een waardeschaal op basis van de
volgende punten: duidelijke informatie? volledig? bruikbaar? …
Tip: in plaats van leerlingen te laten oordelen aan de hand van een waardeschaal, kunnen ze hun
spontane mening ook in gesproken vorm uiten aan de hand van enkele eenvoudige zinnen, die aangereikt worden door de leraar (bv. ‘I found it absolutely boring’, ‘I really liked the story’)
of non-verbale communicatie (gepaste gebaren, kleurkaarten …).

ET 14 lezen

LEERPLANDOELSTELLING 14:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau de tekststructuur en -samenhang herkennen van informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten (N)

Voorbeeld: de leerlingen reconstrueren een krantenfragment door verknipte fragmenten juist te ordenen.
Prescriptieve teksten (N)

Narratieve teksten

Voorbeeld: de leerlingen lezen instructies (bv. van een handleiding) en plaatsen de verschillende stappen in
de juiste volgorde op een door de leraar aangereikte lijst.
Voorbeeld: de leerlingen lezen een promotietekst en noteren de voordelen in een door de leraar
aangereikt schema.
Voorbeeld: de leerlingen reconstrueren een recept door verknipte fragmenten juist te ordenen.
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Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen reconstrueren een stripverhaal door verknipte fragmenten juist te ordenen.
Voorbeeld: de leerlingen matchen de juiste tekstballonnen met de juiste tekeningen.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen :
voor een informatieve tekst: gegevens uit een nieuwsitem uit een krant/een website over de
oprichting van een nieuw hotel/bedrijf in een schema zetten op basis van een door de leraar
aangereikt voorbeeld;
voor een prescriptieve tekst: waar/niet waar-vragen beantwoorden over de volgorde van
uitstappen/activiteiten in een reisprogramma;
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een prescriptieve tekst: voor het plooien van een servet of voor correct strijken de volgorde van
de handelingen reconstrueren door verknipte fragmenten (zonder afbeeldingen) juist te ordenen.

LEERPLANDOELSTELLING 15: NIEUW IN DE TWEEDE GRAAD

ET 15 lezen

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau talige en niet-talige cultuuruitingen herkennen die specifiek zijn voor een streek
waar de doeltaal gesproken wordt.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen onderscheiden het taalgebruik in Britse en Amerikaanse (song)teksten.
Voorbeeld: de leerlingen zoeken informatie over enkele feestdagen in de Angelsaksische wereld op basis van
richtvragen (bijvoorbeeld: ‘Saint Patrick’s Day’: ‘Who was Saint Patrick?’, ‘When did he live?’, ‘When do we
celebrate Saint Patrick’s Day?’, ‘How and where is it celebrated?’ … or ‘Valentine’s Day’ Who was Valentine?’
etc.) of zoeken op basis van sleutelwoorden op het internet over welke feestdag het gaat (Turkey +
Cranberry sauce + National holiday = Thanksgiving).
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ET 16 lezen

De leerlingen kunnen indien nodig de volgende strategieën toepassen:
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9

zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen;
onduidelijke passages herlezen;
het leesdoel bepalen en hun taalgedrag er op afstemmen;
gebruik maken van ondersteunende gegevens (talige en niet-talige) binnen en buiten de tekst;
digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden raadplegen;
hypothesen vormen over de inhoud en de bedoeling van de tekst;
de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context;
relevante informatie aanduiden.

Specifieke pedagogisch-didactische wenken (hertaling)

Opgelet: in de meeste voorbeelden is er sprake van ‘aanmoedigen’. Dit doet geen afbreuk aan de resultaatsverplichting.
16.1

Voorbeeld: de leerlingen krijgen de opdracht zich te concentreren op wat ze al begrijpen en te blijven lezen ondanks het feit dat ze niet alle woorden
begrijpen of verstaan. Ze zien in dat het niet nodig is om alles te begrijpen om de taak te kunnen maken.

16.2

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om voor hen moeilijke passages, indien nodig meerdere keren, te herlezen om ze beter te begrijpen.

16.3

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om vooraf te achterhalen wat de bedoeling van de leestaak is en specifiek te zoeken naar wat er gevraagd
wordt zoals de belangrijkste feiten weergeven, een schema aanvullen of juist/fout aanduiden.

16.4

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om extra informatie te halen uit de woorden, afbeeldingen en context.

16.5

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om de betekenis van onbekende woorden uit de tekst op te zoeken in digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden.

16.6

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om vooraf of na het lezen van het eerste deel (bijvoorbeeld de titel en eerste paragraaf) te verwoorden waarover de tekst volgens hen zal gaan en waaruit ze dat afleiden: wat zegt hun voorkennis over een dergelijke tekst, wat vertellen de titel, citaten, afbeeldingen en lay-out?

16.7

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om gebruik te maken van woorden die ze al kennen uit de eigen taal of een andere vreemde taal.
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16.8

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om extra aandachtig te zijn voor onbekende woorden en hun vermoedelijke betekenis in de eerste plaats af
te leiden uit de context (woorden, afbeeldingen, tekstopbouw of lay-out).

16.9

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om (een vooraf afgesproken aantal) kernwoorden, data en namen te noteren of enkel de informatie die ze
nodig hebben om de opdracht tot een goed einde te brengen. De leerlingen eventueel ook aanmoedigen om trefwoorden te onderlijnen in de vragen
en specifiek informatie over deze woorden te noteren.

de leerlingen zetten hun kennis (ET 31 tot 32) functioneel in bij het uitvoeren van de leestaken.
de leerlingen werken aan de attitudes* (ET 33* tot 37*) bij het uitvoeren van de leestaken.
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SPREKEN
Sommige voorbeelden voor de eerste en tweede graad lijken erg op elkaar, maar het is essentieel dat de moeilijkheidsgraad van de aangeboden teksten
geleidelijk opgebouwd wordt: zie tekstkenmerken op pagina 5-6.
Onderstaande spreekactiviteiten worden bij voorkeur gekoppeld aan een andere vaardigheid zoals luisteren/kijken en lezen.
ET 17 spreken

LEERPLANDOELSTELLING 17:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau informatie uit informatieve, prescriptieve en narratieve teksten meedelen.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten (N)
Narratieve teksten

Voorbeeld: de leerlingen de leerlingen kijken/luisteren elk apart naar een zelfde nieuwsitem en vertellen elkaar
over welk onderwerp het gaat.
Prescriptieve teksten (N)

Voorbeeld: de leerlingen bekijken elk een verschillend reclamefilmpje en vertellen elkaar over welk product
Opgelet: de leerlingen geven
het gaat.
steeds informatie, maar doen
dit op basis van het lezen en Narratieve teksten
beluisteren/bekijken van verVoorbeeld: de leerlingen bekijken elk een zelfde filmfragment: leerling A vertelt wie het hoofdpersonage is en
schillende tekstsoorten.
waar en wanneer het verhaal zich afspeelt, leerling B vertelt wat er gebeurt (3 belangrijkste feiten).
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: na het bekijken van een documentaire of het lezen van een
informatiebrochure over een bepaalde stad/streek, vertellen de leerlingen wat de voornaamste
bezienswaardigheden/economische activiteiten zijn ;
voor een prescriptieve tekst: na het bekijken van een promofilmpje voor een hotel/product vertellen
de leerlingen elkaar welke faciliteiten er zijn in het hotel (ze sommen er 3 op)/welke kenmerken het
product heeft (ze sommen er 3 op);
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voor een narratieve tekst: na het bekijken van een zelfde filmfragment over een reis vertellen de
leerlingen elkaar waar het verhaal zich afspeelt en wat er gebeurt (3 belangrijkste feiten);
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een prescriptieve tekst: na het bekijken van een promofilmpje over sorteren/recycleren linken
de leerlingen de soorten afval aan de producten die ermee geproduceerd kunnen worden (bv.
dopjes van PET-flessen = duurzame paletten);
Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
voor een informatieve tekst: een leerling vertelt waar de (eigen) boot of het obstakel zich bevindt of
waar de (eigen) boot naartoe gaat, een andere leerling duidt dit op een kaart of plannetje aan
(maritime communication such as heading, course, position and directions) → zie ook LPD 3 bij
luisteren en kijken.

ET 18 spreken

LEERPLANDOELSTELLING 18:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau beluisterde en gelezen informatieve en narratieve teksten navertellen.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Narratieve teksten

Voorbeeld: de leerlingen lezen/beluisteren/bekijken verschillende nieuwsberichten en vertellen aan elkaar wat
hen het meest is bijgebleven.

Narratieve teksten
Opgelet: de leerlingen verVoorbeeld: de leerlingen lezen 2 kortverhalen en vertellen nadien aan elkaar waar het verhaal over gaat,
tellen de tekst steeds na,
welke de hoofdpersonages zijn, enz.
maar doen dit op basis van
het
lezen,
beluisteIn het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door tekren/bekijken
van
verschilsten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
lende tekstsoorten.
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: na het bekijken van een documentaire/consumentenprogramma over
een bepaalde streek/product, informeren de leerlingen hun medeleerlingen over wat de
kenmerken zijn van die bepaalde streek/dat bepaald product;
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voor een narratieve tekst: na het lezen van een reis- of consumentenverslag, vertellen de leerlingen
aan elkaar wat ze nu weten over die bepaalde reis/dat bepaald product;
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een prescriptieve tekst: na het (online) opzoeken van gerechten i.f.v. een bepaalde
gelegenheid of een bepaald seizoen vertellen de leerlingen welk gerecht ze zouden serveren (en
waarom);
Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
voor een narratieve tekst: na het bekijken of lezen van een artikel over een scheepsramp vertellen
de leerlingen wat er gebeurd is .

LEERPLANDOELSTELLING 19: NIEUW IN DE TWEEDE GRAAD

ET 19 spreken

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau een spontane mening vormen over informatieve, prescriptieve, narratieve en
artistiek-literaire teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken

Informatieve teksten

Informatieve teksten

Prescriptieve teksten
Narratieve teksten
Artistiek-literaire teksten

Voorbeeld: de leerlingen lezen een artikel uit een krant/tijdschrift en beoordelen het mondeling aan de hand
van een waardeschaal op basis van de volgende punten: duidelijke informatie? aantrekkelijke presentatie? …
Prescriptieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen twee reclameadvertenties (voor een zelfde product) en vertellen welke
adjectieven uit een lijst met hun mening overeenstemmen.
Narratieve teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen de eerste paragraaf van twee kortverhalen (bv. van Roald Dahl) en vertellen
welke adjectieven uit een lijst met hun mening overeenstemmen.
Artistiek-literaire teksten
Voorbeeld: de leerlingen lezen de eerste pagina van twee Engelstalige strips en vertellen welke
adjectieven uit een lijst met hun mening overeenstemmen.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
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Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
voor een informatieve tekst: een fragment uit een reisgids/catalogus/website van een bedrijf
mondeling beoordelen aan de hand van een waardeschaal op basis van de volgende punten:
duidelijke informatie? aantrekkelijke presentatie? …;
voor een prescriptieve tekst: een folder over een hotel/streek/stad/product/bedrijf mondeling
beoordelen aan de hand van een waardeschaal op basis van de volgende punten: duidelijke
informatie? aantrekkelijke presentatie? geloofwaardigheid? …;
Voor sociale en technische wetenschappen:
voor een informatieve tekst: een gebruiksaanwijzing voor een huishoudapparaat of een beschrijving
van een huishoudelijke taak mondeling beoordelen aan de hand van een waardeschaal op basis
van de volgende punten: duidelijke informatie? volledig? bruikbaar? …
Opgelet: Deze leerplandoelstelling lijkt op doelstelling 5 bij luisteren.
Tip: in plaats van leerlingen te laten oordelen aan de hand van een waardeschaal, kunnen ze hun
spontane mening ook in gesproken vorm uiten aan de hand van enkele eenvoudige zinnen, die aangereikt worden door de leraar (bv. ‘I found it absolutely boring’, ‘I really liked the story’)
of non-verbale communicatie (gepaste gebaren, kleurkaarten …)

LEERPLANDOELSTELLING 20: NIEUW IN DE TWEEDE GRAAD

ET 20 spreken

De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau een situatie, een gebeurtenis of een ervaring beschrijven.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen brengen aan elkaar mondeling verslag uit over een gebeurtenis op school
(bijv.een sportwedstrijd, uitstap voor een ander vak, feest); zij volgen daarbij een logische volgorde: wie, wat,
waar, wanneer …
Voorbeeld: de leerlingen vertellen elkaar een persoonlijke anekdote; zij volgen daarbij een logische volgorde:
setting, voorval, pointe/reflectie.
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ET 21 spreken

De leerlingen kunnen indien nodig de volgende strategieën toepassen:
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7.
21.8.

zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen uitdrukken;
het spreekdoel bepalen en hun taalgedrag er op afstemmen;
een spreekplan opstellen;
gebruik maken van non-verbaal gedrag;
gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief materiaal;
iets op een andere wijze zeggen;
digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren en elkaars
tekst nakijken.

Specifieke pedagogisch-didactische wenken (hertaling)

Opgelet: in de meeste voorbeelden is er sprake van ‘aanmoedigen’. Dit doet geen afbreuk aan de resultaatsverplichting.
21.1

Voorbeeld: de leerlingen krijgen de opdracht zich te concentreren op wat ze al kunnen uitdrukken en te blijven spreken in de doeltaal ondanks het
feit dat ze niet alle woorden of uitdrukkingen kennen en meteen kunnen gebruiken. Ze zien in dat het niet nodig is om alle woorden te kennen om de
taak te kunnen maken en vallen niet terug op het Nederlands of hun moedertaal.
Voorbeeld: de leerlingen worden aangemoedigd om tijdens opdrachten eerder aangeleerde standaardzinnen en - vragen te gebruiken om te verduidelijken dat ze niet alles begrijpen of kunnen zeggen.

21.2

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om vooraf precies te achterhalen wat de bedoeling van de spreektaak is en specifiek te zeggen wat er gevraagd wordt. Het is belangrijk dat ze beseffen dat het spreekdoel de inhoud en het taalregister bepaalt.

21.3

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om, afhankelijk van de spreektaak, een spreekplan op te stellen met wat ze bv. in de inleiding, het midden en
het slot (conclusie) moeten/willen vermelden.

21.4

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om gebruik te maken van non-verbaal gedrag zoals lichaamshouding, oogcontact, gebaren en mimiek om
hun boodschap te ondersteunen.

21.5

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om foto’s, tekeningen, pictogrammen en luister- en kijkfragmenten te gebruiken om hun boodschap te ondersteunen.
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21.6

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om, wanneer ze het juiste woord of de juiste uitdrukking niet kennen of er niet meteen op komen, via een
omschrijving, synoniem, antoniem of voorbeeld in de doeltaal de correcte boodschap over te brengen.

21.7

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om traditionele of elektronische woordenboeken of –lijsten te gebruiken bij hun voorbereiding. Het is belangrijk dat de leraar wijst op de valkuilen bij de gebruikte hulpmiddelen zoals vertaalprogramma’s.

21.8

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om bij een gemeenschappelijke spreektaak aan de hand van een stappenplan ook talige afspraken te maken, elkaars inbreng in de tekst te gebruiken, samen de eindversie te evalueren en waar nodig te corrigeren.

de leerlingen zetten hun kennis (ET 31 tot 32) functioneel in bij het uitvoeren van de spreektaken.
de leerlingen werken aan de attitudes* (ET 33* tot 37*) bij het uitvoeren van de spreektaken.
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MONDELINGE INTERACTIE
Sommige voorbeelden voor de eerste en tweede graad lijken erg op elkaar, maar het is essentieel dat de moeilijkheidsgraad van de aangeboden teksten
geleidelijk opgebouwd wordt: zie tekstkenmerken op pagina 5-6.

opdrachten

De onderstaande voorbeelden van
zijn niet limitatief. Naast ‘het linken van zaken’ bijvoorbeeld, waarbij de leraar doorgaans een
keuzelijst voorziet, kan hij ook nog volgende taaltaken voorzien


klasconversaties;



telefoongesprekken;



minidialogen;



verkoopgesprekken;



sollicitatiegesprekken;



...

Om de moeilijkheidsgraad te verhogen, kan de leraar de leerlingen ook zelf antwoorden laten formuleren, zonder suggesties aan te reiken.
Om te variëren in aanpak kan de leraar leerlingen afwisselend individueel, in duo, in kleine groepjes of klassikaal laten werken. Belangrijk is daarbij om ook
regelmatig te variëren in groepssamenstelling.

LEERPLANDOELSTELLING 22:
De leerlingen kunnen de taaltaken, gerangschikt onder “luisteren” en “spreken”, in een gesprekssituatie uitvoeren.
Leerinhoud

ET 22 mondelinge interactie

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen voeren een gesprek over het weer, het nieuws, TV-programma’s, muziek, sport en gebeurtenissen.
De taaltaken zijn opgenomen in leerplandoelstellingen 1-7 (de leerlingen moeten tijdens deze gesprekken het onderwerp bepalen, de hoofdgedachte achterhalen, de gedachtegang volgen, informatie selecteren, cultuuruitingen herkennen, tekststructuur en –samenhang herkennen, een spontane mening vormen) en 17-24 (de leerlingen moeten tijdens
deze gesprekken informatie meedelen, teksten navertellen en een situatie, gebeurtenis of ervaring beschrijven).

KSO-TSO - 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte
AV Engels (1e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week, 2e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week)

37

ET 23 mondelinge interactie

LEERPLANDOELSTELLING 23:
De leerlingen kunnen een eenvoudig gesprek beginnen, aan de gang houden en afsluiten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen leren in de doeltaal het woord vragen, vaste zinswendingen gebruiken om te beginnen, van
onderwerp te veranderen, een (telefoon)gesprek af te sluiten …
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel, handel-talen en sociale en technische wetenschappen:
specifieke zinsstructuren inoefenen om extra uitleg te kunnen vragen over producten en
diensten of om gasten correct te ontvangen;
Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
specifieke zinsstructuren (maritime communication such as instructions,
information, questions, answers, requests, intentions, corrections and repetitions).

LEERPLANDOELSTELLING 24:
de leerlingen kunnen indien nodig de volgende strategieën toepassen:
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8

zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen of kunnen uitdrukken;
het doel van de interactie bepalen en hun taalgedrag er op afstemmen;
gebruik maken van non-verbaal gedrag;
iets op een andere wijze zeggen;
vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
zelf iets herhalen of iets aanwijzen om na te gaan zij de andere gesprekspartner begrepen hebben;
eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te beginnen, gaande te houden en af te sluiten.
rekening houden met de belangrijkste conventies bij mondelinge interactie.

advice,

warning,

ET 24 mondelinge interactie
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Specifieke pedagogisch-didactische wenken (hertaling)

Opgelet: in de meeste voorbeelden is er sprake van ‘aanmoedigen’. Dit doet geen afbreuk aan de resultaatsverplichting.
24.1

Voorbeeld: de leerlingen krijgen de opdracht zich te concentreren op wat ze al kunnen uitdrukken en te blijven communiceren ondanks het feit dat ze
niet alle woorden kennen en meteen kunnen gebruiken. Ze zien in dat het niet nodig is om alle woorden te kennen om de taak te kunnen maken.

24.2

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om vooraf precies te achterhalen wat de bedoeling van de interactie is en specifiek te doen wat er gevraagd
wordt. Het is belangrijk dat ze beseffen dat het spreekdoel de inhoud en het taalregister bepaalt.

24.3

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om gebruik te maken van non-verbaal gedrag zoals lichaamshouding, gebaren, oogcontact en mimiek om
hun boodschap te ondersteunen.

24.4

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om, wanneer ze het juiste woord of de juiste uitdrukking niet kennen of er niet meteen op komen, via een
omschrijving, synoniem, antoniem of voorbeeld in de doeltaal de correcte boodschap over te brengen.

24.5

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om hun gesprekspartner(s) te vragen om langzamer te spreken of iets te herhalen wanneer ze iets niet begrepen hebben.

24.6

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om tijdens een interactie zelf iets herhalen of iets aanwijzen om na te gaan zij hun gesprekspartner(s) begrepen hebben.

24.7

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om de technieken die ze geleerd hebben om een kort gesprek te beginnen, gaande te houden en af te sluiten, toe te passen.

24.8

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om rekening te houden met de belangrijkste conventies van gesproken taal (zie verder). Het is belangrijk dat
zij het verschil tussen schrijf- en spreektaal kennen en weten in welke situaties ze welke spreektaal moeten gebruiken. Het is ook belangrijk dat ze
weten dat accenten, uitspraakfouten, dialect en schuttingwoorden hen in bepaalde situaties maatschappelijk aangerekend worden.

de leerlingen zetten hun kennis (ET 31 tot 32) functioneel in bij het uitvoeren van de spreektaken
de leerlingen werken aan de attitudes* (ET 33* tot 37*) bij het uitvoeren van de spreektaken
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SCHRIJVEN
Sommige voorbeelden voor de eerste en tweede graad lijken erg op elkaar, maar het is essentieel dat de moeilijkheidsgraad van de aangeboden teksten
geleidelijk opgebouwd wordt: zie tekstkenmerken op pagina 5-6.

opdrachten zijn niet limitatief. Naast ‘het linken van zaken’ bijvoorbeeld, waarbij de leraar steeds een keu-

De onderstaande voorbeelden van
zelijst voorziet, kan hij ook nog volgende taaltaken voorzien


een inschrijvingsfiche invullen (bv. om deel te nemen aan een wedstrijd of in het kader van hun toekomstige professionele context);



een ansichtkaart schrijven;



een informele e-mail schrijven;



een kattebelletje of sms schrijven;



een aankondiging schrijven (bv. voor de opendeurdag van de school);



een affiche ontwerpen (bv. voor een tentoonstelling vanuit de praktijkvakken);



...

Om de moeilijkheidsgraad te verhogen, kan de leraar de leerlingen ook zelf antwoorden laten formuleren, zonder suggesties aan te reiken.
Om te variëren in aanpak kan de leraar leerlingen afwisselend individueel, in duo, in kleine groepjes of klassikaal laten werken. Belangrijk is daarbij om ook
regelmatig te variëren in groepssamenstelling.

ET 25 schrijven

LEERPLANDOELSTELLING 25:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau formulieren en vragenlijsten invullen.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen vullen een standaardformulier in om aangifte te doen van een verlies (lost property
form).
Voorbeeld: de leerlingen vullen op papier of op Smartschool een enquête in.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
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Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
op papier een enquête invullen over een hotel of product (client evaluation sheet/product
evaluation form);
Voor sociale en technische wetenschappen:
op papier of online een enquête invullen over de hygiëne op de werkplek;
Voor motoren en dek (ingebed in de basisvorming):
een bill of lading (gedeeltelijk) invullen (maritime communication).

ET 26 schrijven

LEERPLANDOELSTELLING 26:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau mededelingen schrijven.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen schrijven een kattebelletje waarom ze de afwas niet gedaan hebben of onverwachts weg
moeten.
Voorbeeld: de leerlingen schrijven een korte e-mail naar een vriend(in) over het verzetten van een afspraak en leggen
uit waarom .
Voorbeeld: de leerlingen schrijven een sms-bericht voor hun ouders wanneer ze onverwachts later thuis zullen zijn.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
een memo invullen of een post-it schrijven op basis van een beluisterd of gelezen telefoongesprek:
van wie, voor wie, wat, wanneer … ;
melden dat bepaalde faciliteiten niet meer beschikbaar zijn op een bepaald moment (bv. hotel,
restaurant, concerttickets, sportruimte, vergaderzaal);
Voor sociale en technische wetenschappen:
een kattebelletje schrijven om aan medeleerlingen te laten weten welke producten op zijn of welke
taken al gedaan zijn of een memo invullen met aandachtspunten bij de verzorging van bepaalde
personen.

KSO-TSO - 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte
AV Engels (1e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week, 2e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week)

41

ET 27 schrijven

LEERPLANDOELSTELLING 27:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau een situatie, een gebeurtenis, een ervaring beschrijven.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen beschrijven vanuit hun persoonlijk standpunt in een kort verslag een (school)uitstap, projectdag, een vakantie, een voor hen bijzondere gebeurtenis of ontmoeting.
Voorbeeld: de leerlingen schrijven de plot van een stripverhaal uit (zoals Garfield) of vullen lege tekstballonnen in.

ET 28 schrijven

LEERPLANDOELSTELLING 28:
De leerlingen kunnen op beschrijvend niveau alledaagse omgangsvormen en beleefdheidsconventies voor sociale contacten
gebruiken.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen gebruiken, op basis van een voorbeeld en/of model, het juiste taalregister in een korte brief/
e-mail naar een vriend(in), hun leraar, de directeur.
Voorbeeld: de leerlingen schrijven twee brieven/e-mails over hetzelfde onderwerp: een naar de directeur en een naar
een medeleerling(e); zij kunnen daarna de verschillen bespreken.
Voorbeeld: de leerlingen herschrijven een aantal formele zinnen in een informele stijl.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen:
op basis van een voorbeeld en/of model, het juiste taalregister hanteren in een korte brief/e-mail
naar een hotel/bedrijf/winkel met een vraag om info of een klacht;
Voor sociale en technische wetenschappen:
een (digitale) uitnodiging schrijven
kookdemonstratie, home party).

voor

een

bepaalde

gelegenheid

(bv.

feestje,

KSO-TSO - 2e graad – Basisvorming en specifiek gedeelte
AV Engels (1e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week, 2e leerjaar: 2/3/4 lestijden/week)

42

ET 29 schrijven

LEERPLANDOELSTELLING 29:
De leerlingen kunnen op structurerend niveau eenvoudige, ook digitale correspondentie voeren.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen communiceren met hun leraar in het Engels over opdrachten, toetsen en remediëring via een
digitaal leerplatform of een blog.
Voorbeeld: de leerlingen noteren om beurt een stelling/mening (over een recent nieuwsitem) op een (Smartschool)forum en de andere reageren verplicht.
Voorbeeld: de leerlingen noteren in duo alles wat ze weten over recente nieuwsitems die door de leraar zijn opgegeven en geven daarna hun blad door, vullen de notities van een ander groepje aan enz.
In het extra uur/de extra uren dat/die de leerlingen krijgen, werkt de leraar studierichtingspecifiek door teksten en opdrachten te kiezen die aansluiten bij hun studierichting zoals
Voor hotel, toerisme, handel en handel-talen :
over door de leraar opgegeven streken/landen/producten om beurt bij voorkeur positieve feiten
noteren op een blad of (Smartschool)forum en verplicht reageren op elkaars notities;
Voor sociale en technische wetenschappen:
over door de leraar opgegeven verzorgingsproducten (hiervoor is samenwerking met vakleraren
belangrijk) om beurt kenmerken noteren op een blad of (Smartschool)forum en verplicht reageren
op elkaars notities.
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ET 30 schrijven

De leerlingen kunnen indien nodig de volgende strategieën toepassen:
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9

zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen uitdrukken;
het schrijfdoel bepalen en hun taalgedrag er op afstemmen;
een schrijfplan opstellen
gebruik maken van een model of van een in de klas behandelde tekst;
digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
de passende lay-out gebruiken;
de eigen tekst nakijken;
bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst benutten en elkaars tekst nakijken;
rekening houden met de belangrijkste conventies van geschreven taal.

Specifieke pedagogisch-didactische wenken (hertaling)

Opgelet: in de meeste voorbeelden is er sprake van ‘aanmoedigen’. Dit doet geen afbreuk aan de resultaatsverplichting.
30.1

Voorbeeld: de leerlingen krijgen de opdracht zich te concentreren op wat ze al kunnen uitdrukken en te blijven schrijven ondanks het feit dat ze niet
alle woorden kennen en meteen kunnen gebruiken. Ze zien in dat het niet nodig is om alle woorden te kennen om de taak te kunnen maken.

30.2

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om vooraf precies te achterhalen wat de bedoeling van de schrijftaak is en specifiek te schrijven wat er gevraagd wordt.

30.3

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om, afhankelijk van de schrijftaak, een schrijfplan op te stellen met wat ze bv. in de inleiding, het midden en
het slot (conclusie) moeten/willen vermelden.

30.4

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om zich te baseren op aangereikte voorbeelden en schrijfkaders.

30.5

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om traditionele of elektronische woordenboeken of –lijsten te gebruiken om hun spelling te verifiëren. Het is
belangrijk dat de leraar wijst op de valkuilen bij de gebruikte hulpmiddelen zoals vertaalprogramma’s.

30.6

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om ook de lay-out van voorbeelden en schrijfkaders te gebruiken (bladschikking, normen voor professionele
communicatie). Het is belangrijk dat de leraar wijst op de verschillen tussen Britse en Amerikaanse normen. Om verwarring te vermijden en de
eenduidigheid te vergroten, is het raadzaam om leerlingen met de Belgische (BIN-)normen te laten werken.
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30.7

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om hun eigen tekst na te (laten) lezen en gebruik te maken van een correctiesleutel en/of een spellingcorrector of door de leraar aangeduide knelpunten m.b.t. fouten, hiaten, interpunctie …

30.8

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om bij een gemeenschappelijke schrijftaak ook talige afspraken te maken, elkaars inbreng in de tekst te gebruiken, samen de eindversie te evalueren en waar nodig te corrigeren.

30.9

Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om rekening te houden met de belangrijkste conventies van geschreven taal zoals spelling, grammaticaal
correcte zinnen, woordgebruik en leestekens (zie ook 38.5, 38.6 en 38.7). Het is belangrijk dat zij het verschil tussen schrijftaal (als standaardtaal)
en spreektaal in geschreven vorm (MSN, SMS en dergelijke) kennen en weten in welke situaties ze schrijftaal moeten gebruiken. Het is ook belangrijk dat ze weten dat spelfouten in schrijftaal hen maatschappelijk aangerekend worden.

de leerlingen zetten hun kennis (ET 31 tot 32) functioneel in bij het uitvoeren van de schrijftaken
de leerlingen werken aan de attitudes* (ET 33* tot 37*) bij het uitvoeren van de schrijftaken
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KENNIS
Aandachtspunten
Het is niet de bedoeling dat onderstaande kenniselementen geïsoleerd aangebracht of ingeoefend worden. Kenniselementen worden zoveel mogelijk contextueel aangebracht en monden steeds uit in actief taalgebruik waarin de vaardigheden worden ingezet. Sommige aspecten, zoals de tijden en de trappen
van vergelijking, kunnen gedrild worden, maar het einddoel moet steeds communicatie zijn en dat moet zich dus ook weerspiegelen in de evaluatie.
Wanneer het item nieuw is in de tweede graad staat er een (N) voor. De overige items zijn in de eerste graad A-stroom aan bod gekomen en worden
herhaald en verdiept.
ET 31 kennis

LEERPLANDOELSTELLING 31:
De leerlingen kunnen bij het uitvoeren van hun taaltaken de vereiste lexicale en grammaticale elementen functioneel inzetten:

1

OM PERSONEN, DIEREN EN ZAKEN TE BENOEMEN:

EXAMPLES

ET 31.1.

Te verwijzen naar personen, dieren en zaken


Zelfstandige naamwoorden: getal, telbaar en ontelbaar

Nouns
regular: e.g. one dog/two dogs
irregular: e.g. three cherries, four children
(N) always plural: e.g. trousers, police
(N) always singular: e.g. cheese, news
(N) adjectives as nouns: e.g. Good always wins over bad. Please
assist the disabled and weak.
(N) concord of number: e.g. Mathematics is the most popular subject at our school.



Lidwoorden: getal, bepaald en onbepaald

Articles: e.g. a(n), the: e.g. I’m going to the school to meet my
son’s teacher/I go to school every day



Voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk en aanwijzend

Pronouns: e.g. he, my, mine, this/that, one



Uitdrukkingen van hoeveelheden

(N) Quantifiers: e.g. much, many, a lot of, a little, a few, some
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Personen, dieren en zaken nader te bepalen en te omschrijven


Bijvoeglijke naamwoorden

(N) Adjectives and their order: e.g. it’s a wonderful blue sky, he
bought me a big diamond ring yesterday



Trappen van vergelijking

(N) Degrees of comparison: e.g. large – larger – largest; beautiful –
more beautiful – most beautiful; good – better – best

Relaties aan te duiden


2

Genitiefvormen

OM UITSPRAKEN TE DOEN:

(N) Genitives: e.g. Oliver’s mobile phone, the city of London.

EXAMPLES

ET 31.2.

Te bevestigen, te vragen en te ontkennen


Bevestigende, ontkennende en vragende zinnen



Overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord



Vragende woorden



Gebruik van ‘do’ om iets te benadrukken

Affirmative, negative, interrogative sentences: e.g.
‘Jamie lives in Glasgow. He doesn’t live in Edinburgh. Does his
wife come from Wales?’ ‘Elephants can grow very old, can’t they?’
‘She bought me tickets for the concert yesterday. She is the best
friend ever, isn’t she?’
Concord: e.g. ‘The children were excited.’ ‘Darts is a
popular game in English pubs.’ ‘The police have arrested him ’.
Question words: e.g. ‘Who let the dog out?’ ‘Whose
fault is it anyway?’
(N) Usage of do: e.g. ‘Yes, I DID tell you!’ ‘Oh yes, I DO
believe you’.

Te situeren in de ruimte


Uitdrukken van ruimte, beweging, richting, afstand …

(N) Expressions: e.g. fifteen square meters, ten miles per
hour, towards, between
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Te situeren in de tijd
(N) Expressions and adverbials: e.g. every now and then,
one hour, two days, often, each time



Uitdrukken van tijd, duur, frequentie, herhaling …



Vorming en gebruik van de belangrijkste tijden van de werkwoorden voor Tenses:
de communicatie in de tegenwoordige, de verleden en de toekomende Present simple and present continuous: e.g. ‘My father works in a
bank.’ ‘What are you waiting here for?’
tijd
(N) Past simple and past continuous: ‘I didn’t go on holiday last
Tip: De leraar maakt in overleg met zijn collega’s een selectie van de on- year.’ ‘He was just crossing the street when the accident
regelmatige werkwoorden en tijden die actief gekend moeten zijn.
happened.’
Opgelet: in het leerplan van de eerste graad A-stroom zijn een aantal (N) Present perfect simple and present perfect continuous: ‘They
have lost their keys.’ ‘I have been working at this firm for 25 years
uitbreidingsdoelstellingen geformuleerd. Overleg en afspraken binnen de
and I am proud of it.’
vakgroep zijn essentieel om na te gaan of alle uitbreidingsdoelstellingen
(N) Future forms: ‘There will be a lot of sunshine tomorrow.’ ‘I’m
gerealiseerd zijn en welke eventueel nog in de tweede graad nieuw aan- going to the film tonight. Do you feel like joining me?’
gebracht moeten worden.

Uitbreidingsdoelstelling

4

Conditionals: ‘If I am right, the exam will be a piece of cake
tomorrow. Well, if I were you, I would study hard anyway.’

Te argumenteren en logische verbanden te leggen (N)
Linking words: e.g. ‘I didn’t bring my homework
because the dog ate it all. Well, then you’ll just have to
do it again!.’



Uitdrukken van reden, oorzaak en gevolg



Uitdrukken van doel

The infinitive: e.g. ‘She stopped to pick up her
boyfriend.’



Uitdrukken van wil en gevoelens

Modal auxiliaries e.g. ‘Will you help her with
her task, please?’

Relatie en samenhang tussen de tekstgedeelten aan te duiden (N)


4

Eenvoudige samengestelde zinnen met nevenschikking

Sentences: e.g. ‘He likes Italian food and loves
watching football.’

Uitbreidingsdoelstellingen worden aangeduid met een U en zijn cursief gedrukt. Deze zijn niet verplicht, maar bedoeld voor de meer gevorderde klassen
en/of leerlingen.
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ET 31.3.

3

MET COMPLEMENTAIRE LEXICALE KENNIS BINNEN WOORDVELDEN ZOALS

MOGELIJKE CONCRETISERINGEN

1

Persoonlijke gegevens

naam, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit, adres, telefoonnummer, hobby’s, gewoontes, geboorteplaats, school,
uiterlijke kenmerken, karaktereigenschappen

2

Dagelijks leven

school (klastaal en -afspraken, studiekeuzes, uurrooster), huisdieren, hobby’s, verkeer (regels en vervoersmiddelen), huis en omgeving, sociale media, vakantie, huishoudelijke taken, huisdhoudapparaten, gezondheid, hygiëne, verzorging

3

Relatie tot de anderen

familie, vrienden en kennissen

4

Eten en drinken

maaltijden, menu’s, gerechten, dranken, (on)gezonde voeding,
huishoudapparaten

5

Tijd, ruimte, natuur

getallen, data, het uur, landen, nationaliteiten, flora, fauna

6

Het weer

seizoenen, temperatuursaanduidingen, algemene waarnemingen

7

Winkelen

winkels, kledij, (online) winkelen, prijs, gewicht, hoeveelheid, maat,
betaalmiddelen

8

Diensten en beroepen

post, bank, politie, ziekenhuis, toeristische dienst, media, culturele
activiteiten, …
Specifiek gedeelte
Hotel en toerisme:
infrastructuur, toeristische bezienswaardigheden en
activiteiten,
veiligheidsvoorschriften,
waardering,
reisprogramma,
vervoersmiddelen,
openingsuren,
wegbeschrijving, reisformules …
Handel en handel-talen:
kantoorinrichting, winkelafdelingen, betaalmiddelen, maten

5

Voor de keuze van de woordvelden werd rekening gehouden met de woordvelden in het leerplan van de eerste graad A-stroom en met het Europees
Referentiekader niveau A2.
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en
gewichten,
multimedia,
offertes,
bestellingen,
klachtenbrieven en prijsaanvragen verwerken, memo’s en
e-mails, telefonische boodschappen, reservaties, (in geval
van public relations) uitnodigingen, onthaal klanten …
Sociale en technische wetenschappen:
voedingsgewoonten, voedingsstoffen, de behoeften van de
mens en zijn fysische en psychische gezondheid, inkopen
doen, feesten, sociale dienstverlening …
Motoren en dek:
schepen, posities, koersen, afstanden, veiligheid,
weersomstandigheden, documenten …

LEERPLANDOELSTELLING 32:

ET 32 kennis

De leerlingen reflecteren over taal en taalgebruik binnen de vermelde taalgebruiksituaties om zo hun functionele en ondersteunende kennis uit te breiden door:
32.1
32.2
32.3

reeds in de klas behandelde vormen en structuren te herkennen en ontleden;
door te observeren hoe vormen en structuren functioneren, onder begeleiding regels te ontdekken en formuleren;
gelijkenissen en verschillen tussen talen ontdekken en hun kennis van andere talen in te zetten.

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
32.1

Voorbeeld: de leerlingen kunnen in een luister- en of kijkfragment gebruikte verleden tijden en tijdsmarkeerders herkennen, bijvoorbeeld in een gesprekje over de voorbije vakantie.

32.2

Voorbeeld: de leerlingen kunnen in een leesfragment gebruikte verleden tijden en tijdsmarkeerders herkennen, bijvoorbeeld in een verslagje over de
voorbije vakantie, en leiden hieruit onder begeleiding van de leraar het gebruik en de vorming van voor hen nieuwe en vertrouwde kenniselementen
af. Er zijn verschijnselen in taal die steeds terugkeren. Veel leerlingen voelen bovendien de behoefte om goed te begrijpen ‘waarom men zo iets zegt
of schrijft’. Door het herkennen van regelmatig voorkomende taalverschijnselen kunnen leerlingen zelf een aantal eenvoudige regels en structuren
formuleren, waardoor de kans vergroot dat ze de grammaticale regels later ook spontaan toepassen. Dit is inductie in plaats van deductie waarbij de
leraar zelf expliciete regels aanbrengt. Het is belangrijk dat de leraar deze grammaticale regels en structuren daarna in veel verschillende communicatieve contexten presenteert en laat inoefenen. Daardoor staat niet de grammatica centraal, maar wel de communicatie en blijven ook de leerlingen
gemotiveerd.

32.3

Voorbeeld: de leerlingen herkennen transparante woorden en uitdrukkingen (vanuit het Nederlands, Frans of een andere hen vertrouwde taal) en ze
herkennen verschillen in zinsbouw tussen deze talen. De leraar focust daarbij vooral op wat eigen is aan de vreemde taal, in dit geval het Engels.
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ATTITUDES*

ET 33* attitude

LEERPLANDOELSTELLING 33*:
De leerlingen tonen bereidheid en durf om te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Engels.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen spontaan het woord te nemen en in te gaan op vragen en opdrachten, door
positieve bekrachtiging, constructieve feedback, aanbieden van reflectievragen ….

ET 34* attitude

LEERPLANDOELSTELLING 34*:
De leerlingen streven naar taalverzorging.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om in een gesprek en bij een spreekbeurt steeds zorg te besteden aan hun
uitspraak, articulatie, intonatie, tempo en vlotheid en grammatica.
Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om aan de hand van een correctiesleutel te verbeteren.
Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om een traditioneel of elektronisch woordenboek of naslagwerk te gebruiken.
Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om feedback te geven aan anderen via peer- en groepsevaluatie (op basis van
een door de leraar aangereikt rooster met duidelijke, vooraf vastgelegde criteria).
Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om feedback te gebruiken om hun gesproken en geschreven teksten te corrigeren en beter te maken (zelfcorrectie en correctie door medeleerlingen, vrienden en familie).
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ET 35* attitude

LEERPLANDOELSTELLING 35*:
De leerlingen tonen belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in hun leefwereld, ook buiten de school,
en voor de socioculturele wereld van de taalgebruikers.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om naar Engelstalige media te kijken, lezen, luisteren en in het Engels te spreken en schrijven.
Voorbeeld: de leerlingen attent maken op de aanwezigheid van Engels in hun dagelijks leven.

ET 36* attitude

LEERPLANDOELSTELLING 36*:
De leerlingen staan open voor verschillen en gelijkenissen in leefwijze tussen de eigen cultuur en de cultuur van een streek
waar de doeltaal gesproken wordt.

Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om open te staan en begrip te tonen voor gelijkenissen en verschillen tussen
de eigen cultuur en die van de doeltaal, door de keuze van teksten en leerinhouden. De leerlingen kunnen dus op
basis van lees-, luister- en kijkfragmenten over een Engelstalig gebied (bij voorkeur Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten) verschillen en gelijkenissen aanduiden in leefwijze tussen hun eigen (niet per definitie Vlaamse) cultuur en de
cultuur die beschreven is/getoond wordt.
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ET 37* attitude

LEERPLANDOELSTELLING 37*:
De leerlingen stellen zich open voor de esthetische component van teksten.
Leerinhoud

Specifieke pedagogisch-didactische wenken
De esthetische component is vooral in artistiek-literaire teksten (toneelstuk, stripverhaal, nursery rhymes, tongue
twisters of lied) aanwezig.
Voorbeeld: de leerlingen aanmoedigen om open te staan voor de talige aspecten van teksten zoals woordkeuze en
rijmwoorden en de niet-talige aspecten van teksten zoals lay-out en ritme.
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PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN
De bundel met concrete pedagogisch-didactische wenken voor het vak Engels vindt u terug op de
virtuele klas Engels. Zo kunnen ze jaarlijks geactualiseerd worden.
Deze wenken zijn bedoeld om leraren Engels te inspireren en horizontale en verticale gelijkgerichtheid
op school te bevorderen. Dat betekent dus dat de bundel niet enkel voor jonge en beginnende leraren
een must is. Van het aanbrengen van woordenschat en grammatica over het evalueren van de vaardigheden tot het doeltaalgebruik in de les Engels, op basis van deze pedagogisch-didactische wenken, zou het mogelijk moeten zijn om degelijk onderwijs te bieden en alle leerlingen voor het vak Engels te begeesteren.
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ALGEMENE TEKSTEN
HET OPEN LEERCENTRUM EN DE ICT-INTEGRATIE
Inleiding
Het gebruik van het open leercentrum (OLC) en de ICT-integratie past in de totale visie van de school
op leren en op het werken aan de leervaardigheden van de leerlingen. De inzet en het gebruik van
ICT en van het OLC zijn geen doel op zich maar een middel om het onderwijsleerproces te ondersteunen.
Door de snelle evolutie van de informatietechnologie volgen nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij elkaar in hoog tempo op. Kennis en inzichten worden voortdurend verruimd. Er komt een enorme
hoeveelheid informatie op ons af. De school zal de leerlingen moeten leren hier zinvol en veilig mee
om te gaan.
Zelfstandig kunnen werken, in staat zijn eigen initiatieven te ontplooien en over het vermogen beschikken om nieuwe ideeën en oplossingen in samenwerking met anderen te ontwikkelen, zijn essentieel. Voor het onderwijs betekent dit een ingrijpende verschuiving: minder aandacht voor de passieve
kennisoverdracht en meer aandacht voor de actieve kennisconstructie binnen de unieke ontwikkeling
van elke leerling. Die benadering nodigt leraren en leerlingen uit om voortdurend met elkaar in dialoog
te treden, omdat je de ander nodig hebt om te kunnen leren. Het traditionele beeld van onderwijs zal
steeds meer verdwijnen en veranderen in een dynamische leeromgeving waar leerlingen in eigen
tempo en in wisselende groepen onderwijs zullen volgen. Dergelijke leerprocessen worden bevorderd
door gebruik te maken van het OLC en van ICT-integratie als onderdeel van deze rijke gedifferentieerde leeromgeving.
Het open leercentrum als krachtige leeromgeving
Een open leercentrum (OLC) is een ruimte waar leerlingen, individueel of in groep, zelfstandig, op hun
eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen leren, werken en oefenen.
Om een krachtige leeromgeving te zijn, is een open leercentrum


uitgerust met voldoende didactische hulpmiddelen,



ter beschikking van leerlingen op lesmomenten en daarbuiten,


uitgerust in functie van leeractiviteiten met pedagogische ondersteuning.
In ideale omstandigheden zou de ganse school een open leercentrum kunnen zijn. In werkelijkheid
kan in een school echter niet op elke plaats en op elk moment een dergelijke leeromgeving gewaarborgd worden. Daarom kiezen scholen ervoor om een aparte ruimte als OLC in te richten om zo de
leemtes in te vullen.
Voor de meeste leeractiviteiten volstaat een klaslokaal of informaticalokaal. Wanneer is het echter
nuttig om over een OLC te beschikken?


Bij een gedifferentieerde aanpak waarbij verschillende leerlingen bezig zijn met verschillende
leeractiviteiten, kan het klaslokaal op vlak van zowel ruimte als middelen niet meer als enige
leeromgeving voldoen. Dit is zeker het geval bij begeleid zelfstandig leren, vakoverschrijdend leren, projectmatig werken … Vermits leerlingen bij deze leeractiviteiten een zekere
vrijheid krijgen in het plannen, organiseren en realiseren van het leren, is de beschikbaarheid van extra ruimte en middelen soms noodzakelijk.



Het leren van leerlingen beperkt zich niet tot de eigenlijke lestijden. Voor sommige opdrachten moeten zij beschikken over aangepaste leermiddelen buiten de eigenlijke lestijden. Niet
iedereen heeft daar thuis de mogelijkheden voor. In functie van gelijke onderwijskansen, lijkt
het zinvol dat een school ook momenten buiten de lessen voorziet waarop leerlingen van
een OLC gebruik kunnen maken.
Om hieraan te voldoen, beschikt een OLC minimaal over volgende materiële mogelijkheden:


ruim lokaal met een uitnodigende inrichting die een flexibele opstelling toelaat (bijv. eilandjes
om in groep te werken);



ICT: computers met internetverbinding, printmogelijkheid, oortjes, microfoons …



digitaal leerplatform waar alle leerlingen toegang toe hebben;
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materiaal waarvan de vakgroepen beslissen dat het moet aanwezig zijn om de leerlingen
zelfstandig te laten werken/leren (software, papieren dragers …) en dat bewaard wordt in
een openkastsysteem;


kranten en tijdschriften (digitaal of op papier).
In het ideale geval is er nog een bijkomende ruimte beschikbaar (liefst ook met ICT-mogelijkheden)
die zowel kan gebruikt worden als ‘stille’ ruimte of juist omgekeerd om bijvoorbeeld leerlingen presentaties te laten oefenen (de grote ruimte is in dat geval de stille ruimte) of voor groepswerk (discussiemogelijkheid).
Op organisatorisch vlak is het van belang dat met het volgende rekening wordt gehouden:


het OLC wordt bij voorkeur gebruikt voor werkvormen en activiteiten die niet in het vaklokaal
kunnen gerealiseerd worden;



het is belangrijk dat bij een leeractiviteit begeleiding voorzien wordt. Deze begeleiding kan
zowel gebeuren door de actieve aanwezigheid van een leraar als ook ‘van op afstand’ door
middel van gerichte opdrachten, stappenplannen, studietips …;



het OLC is toegankelijk buiten de lesuren (bijv. tijdens de middagpauze, een bepaalde periode voor en/of na de lesuren).
Voor het welslagen is het aan te bevelen dat een OLC-beheerder aangesteld wordt. Deze beheerder
zorgt o.a. voor inchecken, bewaren van orde, beheer van het materiaal en praktische organisatie en
wordt bijgestaan door een ICT-coördinator voor de technische aspecten.
Door het specifieke karakter van het OLC is deze ruimte bij uitstek geschikt voor de realisatie van de
ICT-integratie binnen de vakken maar deze integratie mag zich niet enkel tot het OLC beperken.
ICT-integratie als middel voor kwaliteitsverbetering
Onder ICT-integratie verstaan we het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van het leren.
ICT-integratie kan op volgende manieren gebeuren:


Zelfstandig oefenen in een leeromgeving
Nadat leerlingen nieuwe leerinhouden verworven hebben, is het van belang dat ze voldoende mogelijkheden krijgen om te oefenen bijvoorbeeld d.m.v. specifieke pakketten. De
meerwaarde van deze vorm van ICT-integratie kan bestaan uit: variatie in oefenvormen, differentiatie op het vlak van tempo en niveau, geïndividualiseerde feedback, mogelijkheden tot
zelfevaluatie.



Zelfstandig leren in een leeromgeving
Een mogelijke toepassing is nieuwe leerinhouden verwerven en verwerken, waarbij de leerkracht optreedt als coach van het leerproces (bijvoorbeeld in het open leercentrum). Een
elektronische leeromgeving (ELO) biedt hiertoe een krachtige ondersteuning.



Creatief vormgeven
Leerlingen worden uitgedaagd om creatief om te gaan met beelden, woorden en geluid. De
leerlingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die o.a. allerlei tekst-, beeld- en tekenprogramma’s bieden.



Opzoeken, verwerken en bewaren van informatie
Voor het opzoeken van informatie kunnen leerlingen gebruik maken van o.a. cd-roms, een
ELO en het internet.
Verwerken van informatie houdt in dat de leerlingen kritisch uitmaken wat interessant is in
het kader van hun opdracht en deze informatie gebruiken om hun opdracht uit te voeren.
De leerlingen kunnen de relevante informatie ordenen, weergeven en bewaren in een aangepaste vorm.



Voorstellen van informatie aan anderen
Leerlingen kunnen informatie aan anderen meedelen of tonen met behulp van ICT-ondersteuning met tekst, beeld en/of geluid onder de vorm van bijvoorbeeld een presentatie, een
website, een folder …



Veilig, verantwoord en doelmatig communiceren
Communiceren van informatie betekent dat leerlingen informatie kunnen opvragen of verstrekken aan derden. Dit kan via e-mail, internetfora, ELO, chat, blog …
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Adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen
De leerlingen ontwikkelen competenties om bij elk probleem verantwoorde keuzes te maken
uit een scala van programma’s, applicaties of instrumenten, al dan niet elektronisch. Daarom
is het belangrijk dat zij ontdekken dat er meerdere valabele middelen zijn om hun opdracht
uit te voeren. Door te reflecteren over de gebruikte middelen en door de bekomen resultaten
te vergelijken, maken de leerlingen kennis met de verschillende eigenschappen en voor- en
nadelen van de aangewende middelen (programma’s, applicaties …). Op basis hiervan kunnen ze hun keuzes bijsturen.

VOET
Wat en waarom?
6

Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) zijn minimumdoelen die, in tegenstelling tot de vakgebonden
eindtermen, niet specifiek behoren tot een vakgebied, maar door meerdere vakken en/of vakoverschrijdende onderwijsprojecten worden nagestreefd.
De VOET geven scholen de opdracht om jongeren te vormen tot de actieve burgers van morgen!
Zij moeten jongeren in staat stellen om die sleutelcompetenties te verwerven die een zinvolle bijdrage
leveren aan het uitbouwen van een persoonlijk leven en aan de opbouw van de samenleving.
Het ordeningskader van de VOET bestaat uit een samenhangend geheel dat deels globaal en deels
per graad geformuleerd wordt.
Globaal:


een gemeenschappelijke stam met 27 sleutelvaardigheden
Deze gemeenschappelijke stam is een opsomming van vrij algemeen geformuleerde eindtermen, los van elke context. Ze zijn toepasbaar in alle opvoedings- en onderwijsactiviteiten
van de school. Ze kunnen, afhankelijk van de keuze van de school, in samenhang met alle
andere vakgebonden of vakoverschrijdende eindtermen worden toegepast;



zeven maatschappelijk relevante toepassingsgebieden of contexten:


lichamelijke gezondheid en veiligheid,



mentale gezondheid,



sociorelationele ontwikkeling,



omgeving en duurzame ontwikkeling,



politiek-juridische samenleving,



socio-economische samenleving,


Per graad:

socioculturele samenleving.



leren leren,



ICT in de eerste graad,



technisch-technologische vorming in de tweede en derde graad ASO.

Een zaak van het hele team
De VOET vormen een belangrijk onderdeel van de basisvorming van de leerlingen in het secundair
onderwijs. Om een brede en harmonische basisvorming te waarborgen moeten de eindtermen van de
gemeenschappelijke stam, contexten, leren leren, ICT en technisch-technologische vorming in hun
samenhang behandeld worden. Het is de taak van het team om - vanuit een visie en een planning vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen te combineren tot zinvolle gehelen voor de leerlingen.

6

In de eerste graad B-stroom spreekt men over vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen (VOOD).
Aangezien zowel VOET als VOOD na te streven zijn, beperken we ons in de tekst tot de term
VOET, waarbij we zowel naar het begrip vakoverschrijdende eindtermen als vakoverschrijdende
ontwikkelingsdoelen verwijzen.
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Door de globale formulering krijgen scholen meer autonomie bij het werken aan de vakoverschrijdende eindtermen, waardoor de school meer mogelijkheden krijgt om het eigen pedagogisch project
vorm te geven.
Het team zal keuzes en afspraken moeten maken over de VOET.
De globale formulering over de graden heen betekent niet dat alle eindtermen in alle graden moeten
aan bod komen, dit zou een onbedoelde verzwaring van de inspanningsverplichting tot gevolg hebben. Bij het maken van de keuzes wordt verwacht dat elke graad in elke school een redelijke inspanning doet ten opzichte van het geheel van de VOET, rekening houdend met wat in de andere graden
aan bod komt.
Doordat de VOET niet louter graadgebonden zijn, krijgt de school/scholengemeenschap de mogelijkheid om een leerlijn over de graden heen uit te werken.
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EVALUATIE
ALGEMENE PRINCIPES
Evaluatie behoort tot de autonomie van de school. Zij tekent binnen het wettelijke kader (SO 64) haar
eigen evaluatiebeleid uit, en aansluitend hierop ontwikkelt de vakgroep Engels haar eigen visie en
evaluatiepraktijk.
De vakgroep kan ondermeer over volgende items afspraken maken:


de organisatie van de evaluatie en de remediëring;



de criteria en hun gewichten;



de instrumenten voor proces- en productevaluatie;



de communicatie met ouders en leerlingen, bijvoorbeeld via klasafspraken aan de leerlingen en
ouders bezorgd bij het begin van het schooljaar, via rapporteren van resultaten van evaluatie in
agenda, via vaststellende en remediërende commentaar op het rapport …

Een eenduidig en transparant evaluatiesysteem komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.
Daarom is het belangrijk om ook over de vreemde talen heen tot een consensus over de
evaluatiepraktijk te komen.

WENKEN BIJ EVALUATIE
De leerplandoelstellingen vormen uiteraard het vertrekpunt van elke evaluatie.
Zowel bij dagelijks werk als bij examens worden de vijf vaardigheden zo evenwichtig mogelijk
geëvalueerd.

DAGELIJKS WERK
Kennis, vaardigheden en vakattitudes bepalen de resultaten voor dagelijks werk. Om proces en
product te evalueren kan de leraar o.m. volgende technieken en instrumenten gebruiken:


toetsen (korte mondelinge of schriftelijke overhoringen, herhalingstoetsen);



vaardigheidsgerichte (groeps)opdrachten met evaluatielijsten;



oefeningen in de klas en thuis;



realistische en betekenisvolle projecten;



observaties van attitudegedragingen zoals klasactiviteit, netheid en volledigheid van
documenten en verbeteringen;



reflectie over het leerproces (co-, peer- en zelfevaluatie).

Toetsen, opdrachten en projecten worden evenredig verdeeld over het schooljaar, op basis van het
aantal lestijden per week en in samenspraak met de vakgroep en het leerkrachtenteam. Planning,
doelen en vorm van de evaluatie worden gecommuniceerd aan de leerlingen.
De vakgroep vertaalt de vakattitudes uit de leerplannen in enkele concreet waarneembare
attitudegedragingen, die tijdens het leerproces kunnen geobserveerd worden door leerlingen en
leraar.
De leerlingen kunnen in een portfolio hun vorderingen bijhouden en aantonen.
Uit alle evaluatiegegevens kan de leraar belangrijke conclusies trekken over:


de studiehouding van zijn leerlingen;



het beheersingsniveau van kennis en vaardigheden.
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de leervorderingen van zijn leerlingen.


de resultaten van zijn eigen functioneren en didactisch handelen.
De evaluatiegegevens kan men cijfermatig, met symbolen (+/-) en verbaal inventariseren.
Alle evaluatiedocumenten hebben een pedagogische waarde: zij tonen waar de leerling staat en
kunnen de basis zijn voor een goed geleide foutenanalyse en een remediëringstraject. Het is dus
essentieel om de evaluaties grondig te bespreken en door de leerlingen te laten bijhouden.
De leerling en de persoon belast met zijn opvoeding worden bestendig geïnformeerd over de
vorderingen, de prestaties en de taken met inbegrip van remediëringsopdrachten naar aanleiding van
de vastgestelde tekorten.

EXAMENS
Examens houden een productevaluatie in van kennis en vaardigheden. Bij elke examenreeks komen
alle vaardigheden aan bod. Kennis en vaardigheden zijn geen losse componenten, de eerste is een
onontbeerlijke bouwsteen voor het tweede en moet als dusdanig doorheen de vaardigheden aan bod
komen. De puntenverdeling tussen de verschillende onderdelen van het examen behoort tot de
bevoegdheid van de vakgroep die daarover overleg pleegt en haar keuzes motiveert. De verhouding
tussen de verschillende componenten kan doorheen de graden wijzigen.
Het is belangrijk de leerlingen tijdig en duidelijk over de wijze van examineren en evalueren in te
lichten. Zowel voor het schriftelijk als voor het mondeling examen worden duidelijke afspraken
gemaakt met de leerlingen i.v.m. de invulling, de evaluatiecriteria en het verloop van de proef.
Bij de selectie van de leerplandoelstellingen die men op een examen wil evalueren kan men zich de
vraag stellen welke doelstellingen essentieel zijn voor het volgend semester of schooljaar.
Net zoals de evaluatiedocumenten van dagelijks werk, hebben ook de examens een pedagogische
waarde: zij tonen waar de leerling staat en kunnen de basis zijn voor een goed geleide foutenanalyse
en een remediëringstraject. Het is dus essentieel om de examens ter inzage voor te leggen en grondig
te bespreken.
Modelantwoorden kunnen hierbij de volgende elementen bevatten:


de correcte antwoorden of een beschrijving van de verwachte tekstkenmerken (bijv.
inhoudelijke elementen, linguïstische aspecten, adequaat taalgebruik);



getolereerde afwijkingen van de verwachte oplossing;



een puntenverdeling of – voor open vragen – een evaluatierooster met uitgeschreven cijfercode
voor elk criterium.

Het samen in de vakgroep ontwikkelen en/of bespreken van examens, het analyseren van de
examenresultaten van leerlingen om hier bijsturing en remediëring aan te koppelen zijn sterke pijlers
van een kwaliteitsvolle evaluatiepraktijk.
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MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN7
Om dit leerplan in optimale omstandigheden te realiseren, moet de leraar Engels over de noodzakelijke uitrusting en didactisch materiaal kunnen beschikken. Dit houdt in:


een behoorlijk vaklokaal met ruimte voor aankleding (posters, wandkaarten, foto’s, knipsels ...)
en gemakkelijk verplaatsbaar meubilair om interactieve werkvormen mogelijk te maken,



een bord, een scherm,



een degelijke geluidsinstallatie,



een tv- en video- of dvd-speler (vast of mobiel),



de cd’s, videobanden of dvd’s die horen bij de gebruikte leermiddelen,



een zakwoordenboek Engels/Nederlands en Nederlands/Engels per 2 leerlingen,



een aantal referentiewerken: een groot verklarend woordenboek, grammatica’s … (inclusief cdrom’s) (zie bibliografie op Smartschool).



minimum 1 computer met internetaansluiting voor consultatie en/of dataprojectie en vlotte toegang tot meerdere computers.

Een dergelijk uitgerust lokaal is niet voor elke les nodig maar wel wenselijk.

7

Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing:
-

Codex
ARAB
AREI
Vlarem.

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.:
-

de uitrusting en inrichting van de lokalen;
de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel.

Zij schrijven voor dat:
-

duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn;
alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen toepassen;
de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden;

-

de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving het vereist.
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BIBLIOGRAFIE
Een inspirerend overzicht met lesmateriaal, referentiewerken en links naar nuttige websites voor het
vak Engels vindt u terug op de virtuele klas Engels. Maar met specifieke vragen kunt u altijd uw pedagogisch adviseur contacteren.

