Wil je meer informatie?
www.taalnaarkeuze.nl
Inschrijving voor Tnk is mogelijk van woensdag 7 februari t/m
woensdag 14 februari 2018.
Heb je belangstelling voor één van de aangeboden talen, vul dan
in Magister het aanmeldingsformulier in.
Voor meer info;
Voor de inschrijving: j.vanrees@marcanti.espritscholen.nl
Voor de inhoud van de lessen: k.helsloot@cb.espritscholen.nl:

Taal naar
Keuze
Doe jij ook mee?
Leerlingen van Esprit Scholen in
Amsterdam kunnen sinds september
2017 een extra taal leren. Jij ook.

Hoeveel tijd zal het kosten
Elke week heb je twee uur les, op
een vaste namiddag. Thuis ben je er
ook twee uur mee bezig, of meer, als
je dat zelf wilt.

Je kunt kiezen uit Arabisch, Chinees,
Italiaans, Russisch, Spaans en Turks .
Taal naar Keuze, zo heet dit project,
zal in elk geval twee jaar duren.

Komt het op je rapport?

Wat ga ik leren?

Aan het eind van een jaar Taal naar
Keuze krijg je een certificaat, of
plusdocument, met daarop je
taalniveau. We maken gebruik van
het Europees referentiekader (ERK
/CEFR). Heb je hoge ambities, dan
kun je misschien eindexamen doen
in jouw Taal naar Keuze.

Je kunt zelf kiezen wat je wilt leren.
Wil je de Turkse krant kunnen lezen,
of liever Spaanse films volgen zonder
ondertiteling? In principe kan alles.
Samen met de docent ga je je eigen
leerpad uitstippelen.

Beheers jij een van de talen al
redelijk of goed? Wil je dan
taalassistent worden? Je helpt
daarmee je medeleerlingen ,je krijgt
een extra aantekening, en mogelijk
ook een andere vorm van
waardering.

Maar natuurlijk leer je ook sa men
met je klasgenoten .Je werkt aan
een eindproduct, zoals de
enscenering van een stukje
Italiaanse commedia dell'arte, of het
coveren van Russische underground
muziek. Samen maken jullie een
plan.

Wordt het een succes, dan blijft het
bestaan en komen er meer talen bij.

Individueel of samen?

Waarom dit project?

Kies je voor Chinees, en weet je nog vrijwel niets van deze taal dan kom je
in de beginnersklas. Kies je voor Arabisch, en kun je het al aardig spreken
kom je in de gevorderde klas.

Esprit Scholen, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, wil
leerlingen de mogelijkheid bieden om meer met (vreemde of thuis-) talen te
doen. Talenkennis is van ongekend belang. Denk aan al die mensen op de
wereld die Spaans of Chinees spreken. Amsterdam is een global village,
waarin internationalisering kan bloeien dankzij het Engels, en dankzij alle
andere talen.

Je blijft niet altijd op je eigen school, want je doet het samen met
leerlingen van andere Esprit Scholen: alle leeftijden en schoolniveaus
door elkaar heen, samen en op afstand, in één klaslokaal, echt of virtueel.

Beheers jij een andere taal naast het Nederlands, Engels, Duits of Frans?
En wil je die kennis versterken, dan biedt Taal naar Keuze jou nu, of later,
die mogelijkheid. Een extra taalvak verrijkt je schoolcarrière, en het bied
je een breder toekomstperspecti ef.

