
Inspiratiedag oefenkansen Nederlands
 

Dinsdag 25 oktober 2022

09:00 - 09:15 Onthaal

09:15 - 09:45 Opwarmer

09:45 - 10:00 Verplaatsen naar lokalen

10:00 - 12:00

Werken met
laaggeletterde

deelnemers die erg
moeizaam bijleren:

profiel en werkvormen
 

 Judith Nuyts
Ligo 

 

Referentiekader en
divers-sensitieve

communicatie
 
 
 

 Kundan Khatri
Atlas

 

Klare taal spreken
 
 
 
 
 

Lies Van Biesebroeck
Atlas

 

Aan de slag met
spreektaal in je

oefenkans
 
 
 

Sofie Begine
Het begint met Taal

 

Materialen om
Nederlands te oefenen:

op ontdekking in
docAtlas

 
 

Marie-Claude Gevaert
docAtlas

 

 
Demo Methodiek DIY

MAS
 

Lief Houben
 

Erfgoedparel
De Hofkamer

 

Els Meelker
Ligo

12:00 - 13:15 Broodjeslunch

13:15 - 13:30 Verplaatsen naar lokalen

13:30 - 15:30

Demo aanpak en
methodieken die

spreekkansen geven
voor deelnemers die
moeizaam bijleren

 
Katrien Tissen

Ligo
 

Een nieuwe pijler in het
inburgeringstraject: het

participatietraject
 
 
 

Liesbeth Dierickx en Annick
Mahieu

Atlas

Conversatie stimuleren
in groep

 
 
 
 

Annelie Willems en
Krisje Telders

Atlas

Conversatie stimuleren
als buddy

 
 
 
 

Lieselot Van Dijck
Atlas

 

Materialen om
Nederlands te oefenen:

op ontdekking in
docAtlas

 
 

Marie-Claude Gevaert
docAtlas

 

Experimenteren
met NT2 in de

theaterzaal
 
 
 

Mia Grijp
Sering vzw

 

15:30 - 16:00 Gezellig napraten



Werken met laaggeletterde deelnemers die erg moeizaam bijleren: profiel en werkvormen – Judith Nuyts, Ligo
Waarom is het voor sommige laaggeletterde of analfabete deelnemers moeilijk om Nederlands te leren? Wat maakt dat een deelnemer stagneert
of als uitgeleerd beschouwd wordt? Hoe verloopt deze procedure bij Ligo? Hoe begeleidt Ligo hen? En wat kan jij als begeleider van een
oefenkans voor hen betekenen? 
 Judith geeft tips en tricks vanuit de expertise van Ligo.
Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou.

Volg de sessie methodieken voor laagopgeleide deelnemers als je op zoek bent naar meer verdieping.

Inschrijven voor deze sessie in de voormiddag
Terug naar programma

Referentiekader en divers-sensitieve communicatie – Kundan Khatri en Anton Dmytriiev, Atlas team diversiteit
Je krijgt in deze workshop inzicht in je eigen referentiekader en ontdekt welk effect dat heeft op je communicatie. Je leert aan de hand van
interactieve oefeningen hoe je als begeleider beter kunt omgaan met andere meningen en krasse uitspraken. Wat werkt goed? Wat werkt minder?
Tot slot krijg je concrete handvatten mee die je als begeleider kunt gebruiken.

Als je kiest voor deze workshop, engageer je je om op voorhand een e-learning door te nemen. Dat duurt ongeveer 1 uur. Je krijgt ook de
mogelijkheid om jouw casus op voorhand door te sturen die je graag aan bod wilt laten komen tijdens de workshop.

Inschrijven voor deze sessie in de voormiddag
Terug naar programma

Klare taal spreken – Lies Van Biesebroeck, Atlas team taal
Wil je vlotter met anderstaligen communiceren? Je krijgt tips over hoe je je taalgebruik kan aanpassen aan anderstaligen met een beperkte kennis
Nederlands. Je ervaart hoe het is om anderstalig te zijn. Je krijgt meer inzicht in taalverwerving NT2 (Nederlands als 2e taal). 
Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou.

Als je kiest voor deze workshop, engageer je je om op voorhand een e-learning door te nemen. Dat duurt maximum 2 uur.
Je krijgt de e-learning op 11 oktober via mail.

Inschrijven voor deze sessie in de voormiddag
Terug naar programma

Workshops voormiddag

https://www.eventbrite.com/e/tickets-werken-met-laaggeletterde-deelnemers-die-erg-moeizaam-bijleren-417857421797
https://www.eventbrite.com/e/tickets-referentiekader-en-divers-sensitieve-communicatie-418425922197
https://www.eventbrite.com/e/tickets-klare-taal-spreken-418872217077


Aan de slag met spreektaal tijdens een oefenkans Nederlands – Sofie Begine, Het begint met Taal
Als begeleider van een oefenkans weten we het maar al te goed: de taal waarmee onze deelnemers in het echte leven geconfronteerd worden, is
niet altijd het Nederlands dat ze op school hebben geleerd. Hoe kunnen wij op een leuke en speelse manier aan de slag gaan met spreektaal en
zo mee de brug vormen tussen de klas en de buitenwereld? Welke activiteiten kunnen we voorzien? Dat ontdek je in deze workshop. 

Inschrijven voor deze sessie in de voormiddag
Terug naar programma

Materialen om Nederlands te oefenen: op ontdekking in docAtlas – Marie-Claude Gevaert, docAtlas
Zoek je specifiek materiaal zoals spelletjes, boeken, foto’s, methodes om Nederlands te oefenen met anderstaligen? Documentatiecentrum Atlas
presenteert en demonstreert materiaal dat je als vrijwilliger kan gebruiken.
 Je krijgt de kans om het materiaal ook zelf uit te proberen. Je krijgt een rondleiding in de bibliotheek.

Inschrijven voor deze sessie in de voormiddag
Terug naar programma

Demonstratie methodieken MAS en erfgoedparel de Hofkamer – Lief Houben en Els Meelker
Heb je interesse om met je groep het MAS of de Hofkamer te bezoeken? Je krijgt een demonstratie, uitleg en handleiding van het educatieve
materiaal dat je kan gebruiken tijdens je bezoek.

Voorstelling DIY pakket NT2 bij de tentoonstelling 'Vracht' in het MAS – Lief Houben
De nieuwe vaste expo ‘Vracht’ in het MAS neemt je mee in de kleurrijke geschiedenis van de zeevaart en de wereldhandel. Speciaal voor NT2-
groepen ontwikkelde het MAS een DIY (do it yourself) pakket. De bedoeling is dat je met dit pakket als leerkracht of vrijwilliger de tentoonstelling
‘Vracht’ zelfstandig kan bezoeken met je groep.
Het pakket is gratis en vrij te gebruiken. Het pakket wordt voorgesteld tijdens de presentatie.

De Hofkamer: erfgoed voor NT2 in Antwerpen – Els Meelker, Ligo
De Hofkamer is een erfgoedpareltje in het centrum van Antwerpen. Speciaal voor begeleiders van Alfa- en NT2-groepen met niveau A1 of A2 is er
een educatief pakket ontwikkeld. Daarmee kan je deelnemers zelfstandig rondleiden.

Inschrijven voor deze sessie in de voormiddag
Terug naar programma

https://www.eventbrite.com/e/tickets-aan-de-slag-met-spreektaal-tijdens-een-oefenkans-nederlands-418885797697
https://www.eventbrite.com/e/tickets-materialen-om-nederlands-te-oefenen-op-ontdekking-in-docatlas-418890571977
https://www.eventbrite.com/e/tickets-demonstratie-methodieken-mas-en-de-hofkamer-418895025297


Demo aanpak en methodieken die spreekkansen geven voor deelnemers die moeizaam bijleren – Katrien Tissen, Ligo
Katrien Tissen van Ligo geeft tips en tricks over hoe omgaan met deelnemers die laaggeletterd zijn, erg moeizaam bijleren of stagneren in hun
taalverwerving. Zo lang zij nog voldoende vorderingen maken, kunnen zij les volgen bij Ligo. Wanneer de vorderingen ondanks alle inspanningen
stagneren, stopt het traject bij Ligo. Wat kan jij buiten de klascontext voor hen betekenen? Hoe kan je hun Nederlands actief houden?
 Verloop:
·Ervaringen uitwisselen
·Demonstratie methodieken die deelnemers betrekken en veel kansen geven om te praten
·Hoe deelnemers zelfredzamer maken?
·Activiteiten doen:

·Hoe pak je het aan?
·Hoe stem je dit af op de behoeften van de deelnemers?
·Hoe geef je de deelnemers het gevoel dat ze ook al doende Nederlands kunnen oefenen?

Volgde je tijdens het eerste dagdeel de sessie van Ligo dan is deze demo een mooie aanvulling.

Inschrijven voor deze sessie in de namiddag
Terug naar programma

Een nieuwe pijler in het inburgeringstraject: het participatietraject – Liesbeth Dierickx en Annick Mahieu, Atlas
Het nieuwe decreet bouwt in het inburgeringstraject een participatie- en netwerktraject van 40 uren in. Het traject heeft als doelstelling een
betere participatie en integratie te realiseren door een sociaal netwerk te creëren rond de inburgeraar. Inburgeraars die vanaf 1 januari 2023 het
inburgeringscontract ondertekenen, moeten dit traject volgen. 

In deze workshop leer je meer over dit traject:
       ·Wat zijn de doelstellingen en uitgangspunten?
       ·Welk aanbod komt in aanmerking? Aan welke criteria moet het aanbod voldoen?
       ·Wie is verplicht? En wie wordt vrijgesteld?
       ·Wat kunnen vrijwilligersorganisaties betekenen voor het participatietraject?

Inschrijven voor deze sessie in de namiddag
Terug naar programma

Workshops namiddag

https://www.eventbrite.com/e/tickets-demo-methodiek-die-spreekkansen-geeft-voor-deelnemers-die-moeizaam-bijleren-418906248867
https://www.eventbrite.com/e/tickets-een-nieuwe-pijler-in-het-inburgeringstraject-het-participatietraject-418915416287


Conversatie stimuleren in groep – Annelie Willems en Krisje Telders, Atlas team taal
Je krijgt tips over hoe je spreekdurf en conversatie kan stimuleren in groep. We bekijken samen waar je babbelmethodieken kan vinden. En we
lichten er eentje uit om zelf te ervaren en samen in te oefenen. Deze vorming is bedoeld voor begeleiders van groepen anderstaligen die
Nederlands oefenen. Je hebt bij voorkeur de vorming klare taal spreken al gevolgd.

Inschrijven voor deze sessie in de namiddag
Terug naar programma

Conversatie stimuleren als buddy – Lieselot Van Dijck, Atlas team taal
Hoe zorg je ervoor dat je buddy meer aan het woord is? Hoe verhoog je de spreekdurf? Welke vragen stel je? Wat zijn geschikte gesprekthema’s?
Je oefent met een anderstalige deelnemer die nog niet veel Nederlands kent. Voorwaarde: Je hebt de vorming klare taal spreken al eens gevolgd.

Als je kiest voor deze workshop, engageer je je om op voorhand een e-learning door te nemen. Dat duurt ongeveer 1 uur.

Inschrijven voor deze sessie in de namiddag
Terug naar programma

Materialen om Nederlands te oefenen: op ontdekking in docAtlas – Marie-Claude Gevaert, docAtlas
Zoek je specifiek materiaal zoals spelletjes, boeken, foto’s, methodes om Nederlands te oefenen met anderstaligen? Documentatiecentrum Atlas
presenteert en demonstreert materiaal dat je als vrijwilliger kan gebruiken.
Je krijgt de kans om het materiaal ook zelf uit te proberen.  Je krijgt een rondleiding in de bibliotheek.

Inschrijven voor deze sessie in de namiddag
Terug naar programma

Experimenteren met NT2 in de theaterzaal – Mia Grijp, Sering vzw 
Sering vzw werkte de voorbije twee jaar samen met Ligo rond experimenteren met NT2 en theater. In de theaterzaal lag de focus op ritme,
ademhaling, de muzikaliteit van de taal, klemtonen, intonatie, stemvolume en improvisatie. 
In deze interactieve workshop maak je kennis met enkele van de gebruikte theatermethodieken en prosodieoefeningen en krijg je te zien hoe je
ze kan gebruiken in gemengde groepen. 

Inschrijven voor deze sessie in de namiddag
Terug naar programma

https://www.eventbrite.com/e/tickets-conversatie-stimuleren-in-groep-418919227687
https://www.eventbrite.com/e/tickets-conversatie-stimuleren-als-buddy-418925977877
https://www.eventbrite.com/e/tickets-materialen-om-nederlands-te-oefenen-op-ontdekking-in-docatlas-418893570947
https://www.eventbrite.com/e/tickets-experimenteren-met-nt2-in-de-theaterzaal-418931775217

