
 

  

 

Welkom  

Dit is het eerste nummer van de digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum 
moderne vreemde talen. U vindt hier in het kort informatie over activiteiten en 
publicaties van het Expertisecentrum. 

Meer informatie over het Expertisecentrum mvt 

 

Online documentatiecentrum 

In onze database zijn inmiddels meer dan 150 samenvattingen van relevante 
publicaties te vinden. U zoekt, net als in Google, door één of meer sleutelwoorden op 
te geven. We hebben de afgelopen tijd vooral aandacht besteed aan het thema ERK 
en aan publicaties op het gebied van Engels in het primair onderwijs. Bent u 
geïnteresseerd in een specifiek onderwerp of mist u iets? Stuur een bericht naar 
file:///F:/Nieuwsbrief/style=%22color:. 

Zoeken? 

  

Werkconferentie 'Werken met het ERK' in samenwerking met Levende Talen 
en het NaB/MVT 

Op 28 september 2007 hebben ruim 30 opleiders deelgenomen aan een 
werkconferentie rond het thema 'Werken met het ERK'. Op die dag zijn vijf 
werkgroepen gevormd die modules gaan ontwikkelen over verschillende 
aspecten van de invoering van het ERK, op de opleiding en op school. De resultaten 
van dit werk zullen op een volgende werkconferentie (juni 2008) worden 
gepresenteerd. 

Meer weten? 

  

Werkconferentie 'Werken met het Taalportfolio: voortrekkers wisselen uit' 
in samenwerking met SLO 

http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl/
http://expertisecentrum.zark3.net/
http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl/index.php3?m=8&c=9&garb=0.3342943863931649&session=


Op 9 en 10 november hebben enkele docenten die al jaren met het taalportfolio en 
het ERK werken hun ervaringen uitgewisseld op een werkconferentie. Het verslag 
van deze bijeenkomst, aangevuld met bijdragen van andere 'pioniers' op dit gebied, 
zal begin 2008 via de sites van SLO en het Expertisecentrum mvt digitaal worden 
verspreid. Een papieren versie zal later volgen. 

Meer weten? 

  

Aankondigingen 

Seminar 'Chinees Erbij?!', 12 december 2007, ICLON, Universiteit Leiden 

Een studiemiddag die bedoeld is voor iedereen die belangstelling heeft voor de 
invoering van Chinees op school. 

Meer weten? 

  

Studiedag 'T2-verwerving: Onderzoek ontmoet onderwijspraktijk', 18 april 
2008, Faculteit der Letteren, Universiteit Leiden 

Een studiedag in samenwerking met de Anéla. U kunt tot 11 januari 2008 een 
voorstel voor een presentatie indienen. 

Call for Papers 

  

Heeft u deze nieuwsbrief via een collega gekregen, en wilt u die direct ontvangen? 
Mail naar expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl en zet in het onderwerp van uw 
bericht 'nieuwsbrief ontvangen'. 

Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Mail naar 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl en zet in het onderwerp van uw bericht 
'nieuwsbrief niet meer ontvangen'. 

  

  

  

  

  

http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl/index.php3?m=11&c=16&garb=0.786451638396511&session=
http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl/content_docs/071109_uitnodiging_voor_het_seminar_12_december.doc
http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl/content_docs/call_for_papers__anela_2008.doc
mailto:expertisecentrum-mvt@iclon.leidenuniv.nl
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