Keuzevak:
Natuurwetenschappen CLIL 2A / Biologie CLIL ASO

Inhoud
Heb je interesse in vreemde talen? Wil je graag het Engels beter beheersen?
Kies dan voor het keuzevak Natuurwetenschappen / Biologie CLIL. CLIL staat
voor Content and Language Integrated Learning. Een mond vol… Je krijgt je
vak, maar dan in het Engels.
Je krijgt dus de kans om zowel wetenschappelijke onderwerpen onder de knie
te krijgen als je taalvaardigheid bij te schaven. Je leerkracht gidst je doorheen
de wonderlijke wereld van de wetenschappen en leert je deze onderwerpen in
het Engels. Ze gebruiken daarvoor aangepaste methodes die je ondersteunen
om jezelf beter en meer uit te drukken in de andere taal. Daarbij komen
schrijven, spreken en luisteren aan bod.
In de CLIL-les zal je zelf veel Engels gebruiken, werk je met een cursus in het
Engels en maak je evaluaties in het Engels. Bij elke tussentijdse evaluatie zal
de leerkracht jouw groei in kaart brengen en je extra feedback geven om je
taalniveau op te krikken.
Ben je nog niet helemaal overtuigd? Dat is niet erg. Wanneer je je onzeker
voelt en toch iets in het Nederlands wil schrijven of zeggen, mag dat. We hopen
dat je op het einde van het schooljaar vaardiger en zelfzekerder geworden bent
om een volledige les, opdracht of evaluatie in het Engels af te ronden.
Doelgroep en doelen
Elke leerling kan zich inschrijven voor de CLIL-les, mits de juiste motivatie. We
streven ernaar om volgende doelen te bereiken:
• Een betere wetenschapper worden, op vlak van kennis, vaardigheden én
attitudes, net zoals je dat zou worden in een gewone wetenschapsles.
• Het krijgen van meer zelfvertrouwen om in het Engels te schrijven en te
spreken.
• Jezelf leren vlot uitdrukken in een vreemde taal.
• Het verbeteren van je taalvaardigheid in het algemeen op het vlak van
luisteren en notities nemen.
We geloven dat je, door te werken aan je taalvaardigheid, beter bent
voorbereid op je verdere schoolloopbaan.

