Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst
Pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Nuffic

Subsidie voor Engels in het basisonderwijs
Engels in het basisonderwijs krijgt de laatste jaren veel aandacht. Steeds meer scholen kiezen voor
een leerlijn waarmee hun leerlingen met meer kennis en vaardigheden doorstromen naar het
voortgezet onderwijs. In het advies Onderwijs2032 zijn aanbevelingen gedaan om Engels in het
basisonderwijs meer statuur te geven. Dat wordt nu verder ingevuld in de curriculumherziening.
Basisscholen zijn in de huidige regelgeving vrij om hun startmoment te bepalen. Dat geldt ook voor
de omvang en intensiteit van het programma Engels.
Extra aandacht voor Engels wordt zeer gewaardeerd door leerlingen en hun ouders en leidt tot
hogere beheersingsniveaus. De meeste uitgevers hebben weer nieuwe methodes uitgebracht met
een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. Een landelijk netwerk van Pabo’s onder leiding van Nuffic
staat klaar om je daarbij te helpen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt al jaren nauw
samen met Nuffic, het kenniscentrum voor internationalisering en vroeg vreemdetalenonderwijs
(vvto).

Wil je weten welke ontwikkelingen er zijn voor Engels in het basisonderwijs? Wat de voordelen van
een vroege start zijn? Welke ondersteuning wij kunnen bieden op het terrein van nascholing,
begeleiding en subsidies (training en lesmateriaal)? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst.
Programma – 4 en 11 april 2018
15.15 – 15.30 uur :
Inloop
15.30 – 16.20 uur:
Presentatie van Nuffic over vvto Engels en subsidies
16.20 – 16.30 uur:
Pauze en gelegenheid tot vragen
16.30 – 17.00 uur:
Proefles vvto Engels door docent HAN Pabo en informatie over
nascholingsmogelijkheden
Locaties:
4 april:
11 april:

HAN Pabo Nijmegen, Kapittelweg 35 Nijmegen
HAN Pabo Arnhem, Ruitenberglaan 27 Arnhem
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Deelname is gratis. Je kan je aanmelden via de agenda op deze pagina: www.nuffic.nl/vvto
Als je niet aanwezig kan zijn, maar wel graag meer informatie wil, stuur dan een mail naar
vvto@nuffic.nl. Wij helpen je dan graag verder.
We hopen je in april te kunnen begroeten!
Met vriendelijke groeten,
Heidi van de Gevel
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

&

Elly Deelder
Nuffic

Wil je je alvast inlezen ter voorbereiding? Lees dan de informatie op www.nuffic.nl/vvto
of volg gratis een van de modules over internationalisering op de basisschool via
www.internationalisering.nl
Zie de website van de HAN voor het cursusaanbod Engels: https://www.han.nl/werken-enleren/studiekeuze/training/engels-leren-is-engels-doen/

Volg ook onze Facebook-pagina!
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