CLIL

Content and Language
Integrated Learning

Volg aardrijkskunde, geschiedenis, economie en
keuzemodules in het Engels!
CLIL is de afkorting van Content and Language
Integrated Learning. De leerinhouden van een
zaakvak (zoals aardrijskunde of geschiedenis)
worden geïntegreerd met het verwerven van
een vreemde taal. De vreemde taal is bij ons het
Engels.
In het hoger onderwijs en in de maatschappij
wordt meer en meer Engels gebruikt. Bijna al
onze leerlingen stromen door naar het hoger
onderwijs, daarom kozen we ook voor Engels als
CLIL-taal.
Bij CLIL-onderwijs wordt de les van het
zaakvak niet simpelweg in de vreemde taal
gegeven. Onze leerkrachten gebruiken Engels
én Nederlands tijdens de les, en bieden de
leerlingen ook taalactiviteiten aan. Hierdoor
verwerven de jongeren tegelijkertijd kennis en
vaardigheden voor het betreffende zaakvak als
voor de Engelse taal. De CLIL-leerlingen bereiken
voor het zaakvak ook dezelfde doelstellingen als
de niet-CLIL-leerlingen.
De evaluatie van het zaakvak gebeurt in het
Engels en in het Nederlands. De leerlingen
zullen gestimuleerd worden om het Engels te
gebruiken. Hoe ouder de leerlingen, hoe meer
Engels in de evaluatie zal gebruikt worden.

Positieve effecten van CLIL
Wetenschappelijk onderzoek
wijst uit dat leerlingen die CLIL
onderwijs volgen:
• minder angst hebben om de
vreemde taal te gebruiken.
• de vreemde taal beter
verwerven dan enkel met
taallessen.
• een grotere motivatie voor
het zaakvak hebben.
• het beter doen voor
wiskunde en wetenschappen.
• de leerstof grondiger
verwerken.
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Wie onderwijst die vakken?
Extra opleidingen
Niet alle leerkrachten mogen deze onderwijsvorm gebruiken: de overheid
legt strenge eisen op. De leerkrachten moeten:
• een diploma Engels hebben waaruit blijkt dat ze het hoge niveau C1
hebben op de Europese taalbeheersingsschool.
• een opleiding gevolgd hebben waarin ze de specifieke methodiek
van het CLIL onderwijs onder de knie kregen.
Heel wat leerkrachten van onze school volgden al de nodige opleidingen.

Waarom kiezen wij voor CLIL?
Taal initiatieven
Onze gedrevenheid om CLIL te organiseren kadert in een groep van andere
initiatieven die we rond taal aanbieden, en die onze school op een unieke
manier kenmerken:
• alle leerlingen kunnen bij ons (buiten de lesuren) Chinees leren.
• in de derde graad hebben we Spaans in ons lessenpakket en in onze
keuzemodules.
• we bieden in het 4de, 5de en 6e jaar reizen en excursies aan, waarin
de leerlingen actief Frans en Engels moeten gebruiken in hun
contact met de plaatselijke bevolking.
• vanaf het 5de jaar doen onze leerlingen mee aan Europese projecten
waarbij Engels de voertaal is.
• al heel wat jaren nemen we met 5de- en 6dejaars deel aan het 		
Europees Jongerenparlement, waarbij onze leerlingen in het Engels
Europese resoluties bespreken en stemmen.

Wat vinden de leerlingen?
Ik ben aandachtiger in de les omdat
het in het Engels extra interessant
is. Ik heb gemerkt dat mijn Engels
en mijn durf om te spreken in een
vreemde taal vooruit zijn gegaan.
- Laura -

Je moet je niet laten afschikken door de taal.
- Edward -

CLIL is de kans om je Engelse vaardigheden te
oefenen. Ook leer je Engelstalige vaktermen
aan, wat later heel handig kan zijn.
- Klaas -

Ik vind talen heel tof en toen
ik hoorde over CLIL wou ik dit
onmiddellijk doen. Nu kunnen mijn
ouders geen Engels meer spreken
tegen elkaar als ze iets willen zeggen
dat ik niet mag weten.
- Mats -

In het begin had ik wel een beetje schrik omdat ik dacht dat het te moeilijk zou zijn. Dat
was niet terecht, want je krijgt hulp als je iets niet begrijpt. Bovendien is aardrijkskunde
veel leuker met Engels erbij.
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