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Wat houdt het traject in? 
Zwijsen is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe 
taalmethode. In deze nieuwe methode combineren we bewezen 
aanpakken in de klas, met de nieuwste inzichten in taal.

In het traject taalcoördinatoren willen we je hiermee graag 
inspireren. Zo bieden we  workshops aan die worden gegeven 
door experts. De inzichten die je opdoet in de workshops, 
kun je direct uitproberen in de klas. Zo ga je aan de slag met  
praktische werkvormen en voorbeelden, die in te zetten zijn 
naast je huidige methode. En we gebruiken je input om de 
taalmethode nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk.

Bevalt het traject? Start dan het schooljaar erna geheel 
vrijblijvend en gratis met de nieuwe taalmethode waarin deze 
inzichten verwerkt zijn.  
Zo weet je zeker dat je taalmethode perfect aansluit op jullie 
schoolvisie.

Hoe werkt het?

Op het gebied van taalonderwijs is 
er in de laatste jaren veel veranderd. 
Je volgt deze ontwikkelingen als 
taalcoördinator waarschijnlijk op 
de voet. Maar wat doe je met die 
inzichten? En hoe breng je deze in 
de dagelijkse drukte op school in de 
praktijk? 

Wil jij het komende schooljaar 
geïnspireerd worden én aan de slag 
gaan met de nieuwe inzichten op het 
gebied van taal? Dan is het traject 
taalcoördinatoren zeker iets voor jou!

“Als taalcoördinator 
ben ik een soort solo 
op school. Ik mis 
een sparringpartner 
waarmee ik ervaringen 
kan delen.”  



Eigenaarschap leerling

Woensdag 6 oktober (Amersfoort) of 
Woensdag 13 oktober (Tilburg)

Tijd: 9:30 – 14:30 uur

Programma
• Presentatie:  

‘Nieuwste inzichten  eigenaarschap leerling’  
• Twee workshops naar keuze: 

→ Formatief werken en eigenaarschap
→ Schrijfonderwijs met peer-feedback
→ Coöperatief leren

Doe mee in de klas!
Je ontvangt materiaal om in je klas uit te proberen:
• Groeimeter; in te zetten bij je eigen taalmethode
• Uitgewerkte coöperatieve werkvormen
• Motiverende taalspellen
• Tips en adviezen voor anderstaligen
• Stappenplan ‘Inzet begeleid ontdekken in taallessen’

Leer, deel en scherp je visie aan:
• Intervisiemoment via Teams in een kleine groep 
• Besloten Facebookgroep Taalcoördinatoren
• Contact met uitgever via WhatsApp, telefoon en mail

Intervisie

Informeer je team:
• Met de nieuwsbrief Taal
• Informatie uit workshops om te delen met je team

Teaminfo

Workshops

“Ik ben altijd nieuwsgierig naar 
nieuwe ontwikkelingen in taal. 
Fijn als je niet steeds zelf op zoek 
hoeft naar informatie.”

Motiverend taalonderwijs

Woensdag 2 februari (Amersfoort) of 
Woensdag 9 februari (Tilburg)

Tijd: 9:30 – 14:30 uur

Programma
• Presentatie: ‘Nieuwste inzichten motivatie’  
• Twee workshops naar keuze: 

→ Motivatie bij taal en spelling
→ Begeleid ontdekken vs. EDI in je taalles
→ Meertaligheid en anderstaligen

Aanmelden of meer info? www.zwijsen.nl/taalcoordinatoren
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Wat kun je verwachten?
• Inspirerende taalbijeenkomsten in september en februari. 
 Je mag een  collega (bijvoorbeeld de IB-er) meenemen!
• Materialen om uit te proberen in een of meer jaargroepen naar keuze
• Nieuwsbrieven en informatie om met je team te delen
• Intervisiemomenten met andere taalcoördinatoren in Teams
• Meedenken over een nieuwe taalmethode
• Je kunt ervaringen delen en teruglezen in een besloten Facebookgroep
• Snel antwoord op je vragen via Whatsapp, telefoon en mail

Aanmelden of meer info? 
www.zwijsen.nl/taalcoordinatoren
Wacht niet te lang, er is plaats voor maximaal tachtig scholen.

Wat  levert dit traject mij op? 
Aan het einde van dit traject ben je volledig 
up-to-date over taalonderwijs, heb je beter 
zicht op wat werkt voor jouw school en 
heb je concrete aanknopingspunten om je 
taalbeleidsplan verder te verbeteren.

Optie:
Bevalt het?1 jaar gratis vroegstarten in  schooljaar 

2022/23


