
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 5, november 2008  
Dit is het vijfde nummer van de digitale nieuwsbrief van het Expertisecentrum 
moderne vreemde talen, een project van de Universiteit Leiden (ICLON en 
Faculteit Geesteswetenschappen), de Hogeschool Leiden en de Hogeschool 
Rotterdam. U vindt hier in het kort informatie over activiteiten en publicaties van 
het Expertisecentrum, en over workshops die het Expertisecentrum op 
conferenties verzorgt. 
 

Talen(t) naar de toekomst!! Landelijke Studiedag Levende Talen, 7 
november 2008 
Meer dan 350 deelnemers zullen op deze zeer interessante studiedag aanwezig 
zijn en de tientallen workshops en uitgeverspresentaties bijwonen. Het 
Expertisecentrum mvt heeft dit jaar een belangrijke rol gespeeld in de organisatie 
en is aanwezig met een stand. U vindt hier het aanbod aan workshops. Kijk voor 
meer informatie op de site van Levende Talen.  
 

Publicatie ‘Een Taaldorp spreekt niet vanzelf’ en workshop 
In deze zojuist verschenen publicatie worden ervaringen gebundeld van docenten 
en taaldorppioniers. Achterin zijn suggesties voor de organisatie van een taaldorp 
opgenomen. De publicatie is in digitale vorm beschikbaar. Gedrukte exemplaren 
kunnen kosteloos worden opgevraagd bij 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl, zolang de voorraad strekt. Erik van 
Nieuwenhoven, hoofdauteur van de publicatie, geeft een workshop over dit 
onderwerp op de Landelijke Studiedag van 7 november. 
 

Handboek voor tto-docenten 
Liz Dale (Hva), Wibo van der Es (ICLON) en Rosie Tanner (IVLOS) werken aan 
een didactisch handboek voor tto-docenten, dat in 2009 zal verschijnen. Ze zullen 
op de Landelijke Studiedag van 7 november en op de derde landelijke tto-dag van 
21 november een workshop geven. Bekijk ook de PowerPoint van de workshop 
die Liz Dale en Rosie Tanner op de International CLIL conference in Tallinn 
hebben verzorgd. 
 

Engels in het basisonderwijs 
Een auteursteam gecoördineerd door Machteld Moonen werkt aan een didactische 
handreiking met digitale videovoorbeelden voor po-leerkrachten en 
pabostudenten. Deze handreiking zal in 2009 verschijnen. Op 19 november zal 
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Machteld Moonen een workshop verzorgen op het symposium ‘Wereldtaal voor 
een wereldschool’.  
Op de website van het Expertisecentrum heeft Ankie Mantel (Hogeschool Leiden) 
bronnen met interessante taalactiviteiten voor Engels in het basisonderwijs 
beschreven. Van iedere bron zijn een samenvatting van de inhoud, indicatie van 
leeftijd en suggesties voor gebruik opgenomen. 
 

Online documentatiecentrum  
In onze database zijn inmiddels meer dan 375 samenvattingen van relevante 
publicaties te vinden. U zoekt, net als in Google, door één of meer sleutelwoorden 
op te geven. Van veel publicaties is de complete tekst direct digitaal beschikbaar.  
De afgelopen tijd hebben we onder andere aandacht besteed aan de thema’s 
scaffolding en spreekvaardigheid. Kijk voor scaffolding naar de recent 
verschenen publicatie van de SLO Scaffolding: technieken om mvt leerlingen 
hoger te laten reiken, resultaat van een project dat in 2008 met scholen is 
uitgevoerd, en voor spreekvaardigheid naar de brochure Speakerbox van het 
CPS, met veel suggesties voor ERK-gerelateerde spreekvaardigheidsactiviteiten. 
Bent u geïnteresseerd in een specifiek onderwerp of mist u iets? Stuur een bericht 
naar expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl.  
 
Direct naar het documentatiecentrum 
 

Publicatie ‘Vroege Vogels’  
De publicatie Vroege Vogels: Europees Taalportfolio en Europees Referentiekader. 
Praktijkervaringen van pioniers is zowel in gedrukte als in digitale vorm 
beschikbaar. Gedrukte exemplaren kunnen kosteloos worden opgevraagd bij 
expertisecentrummvt@iclon.leidenuniv.nl, zolang de voorraad strekt.  
 
 
 

Conferenties in de komende weken 
 

Conferentie Engels en Digi-taal, Rotterdam, 5 november 2008 
EarlyBird organiseert deze conferentie iin nauwe samenwerking met Kennisnet, 
de Hogeschool Rotterdam en het Zadkine college. Het Expertisecentrum mvt is 
aanwezig met een stand en zal een eerste versie van de bovengenoemde 
didactische handreiking met digitale videovoorbeelden voor po-leerkrachten en 
pabo-studenten demonstreren. 
 
Meer weten over de conferentie? 
 

Symposium 'Wereldtaal voor een Wereldschool', Ede, 19 november 
2008 
Op dit symposium, georganiseerd door Anglia Netwerk Nederland in 
samenwerking met uitgeverij Groen Educatief en Kenniscentrum ‘meertaligheid 
en internationalisering’ van de Christelijke Hogeschool in Ede, zal Machteld 
Moonen namens het Expertisecentrum mvt een workshop verzorgen over de 
didactische handreiking met digitale videovoorbeelden voor po-leerkrachten en 
pabo-studenten. 
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Meer weten over het symposium? 
 

Derde landelijke tto-dag, Ede, 21 november 2008 
Het auteursteam van het tto-handboek verzorgt op deze conferentie een 

workshop. 
 
Meer weten over de tto-dag? 
 

Derde conferentie voor lerarenopleiders, Arnhem, 21 november 
2008 
Op vrijdag 21 november organiseert het Expertisecentrum mvt een derde 
werkconferentie voor lerarenopleiders, in samenwerking met het NaB-MVT en 
Levende Talen. U vindt hier informatie over programma en aanmelding. Aan 
deelname zijn geen kosten verbonden.  
 
Meer weten over activiteiten voor lerarenopleiders? 
 
 

Conferentie Gespreksvaardigheid MVT en het Europees 
Referentiekader (ERK), Amersfoort, 10 december 2008 
Op woensdag 10 december wordt in Amersfoort door het CPS de conferentie 
‘Gespreksvaardigheid MVT en het Europees Referentiekader (ERK)’ georganiseerd. 
Het Expertisecentrum mvt zal een workshop verzorgen over de rol van ICT bij het 
ondersteunen van spreekvaardigheid. 
 
Meer weten over deze conferentie? 
 

Oude nieuwsbrieven 
 
Nieuwsbrief 1, november 2007 
 
Nieuwsbrief 2, maart 2008 
 
Nieuwsbrief 3, mei 2008 
 
Nieuwsbrief 4, september 2008 
 
--------------------------------------- 
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'. 
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