NIEUWSBRIEF CLIL
MASTERCLASS CLIL

MEER WETEN OVER DE MASTERCLASS
en wie ik ben?

Hey CLIL-collega’s
Vorig jaar stopte Kaat Van Hoecke na heel
wat jaren met de Masterclass CLIL. Ze
geniet nu van haar welverdiende pensioen.
Dit jaar nam ik de fakkel van haar over. Een
uitdaging die ik als CLIL-leerkracht met
beide handen heb aangenomen. Ook mijn
korte passage in sommige groepen van
Kaat als leerkracht met mijn eigen - toen
nog - SEI-CLIL verhaal deed me benieuwd
zijn naar meer van dat!
Ondertussen zijn we een aantal sessies
verder en behaalden opnieuw 45
enthousiaste en gemotiveerde
leerkrachten hun attest voor
CLIL-didactiek.

=> Check de website (eind juni-begin juli)!
ONZE NETWERKPAGINA
Ik startte dit jaar een Padlet-pagina
met de korte bio’s van de CLILmasterclassdeelnemers. Mocht je als
vroegere deelnemer aan de masterclass
ook toegang wensen tot deze
netwerkpagina, dan mag je me hiervoor
een mailtje sturen. Je deelt er kort je
eigen bio en kan op deze manier
collega’s leren kennen van andere
scholen. Misschien is het uitwisselen
van een paar les(ideeën) een optie?!

Mijn kort bio vind je alvast hiernaast.

We hopen dat de masterclass jou op weg
geholpen heeft om het CLIL-verhaal voor
jouw vak, met jouw school en collega’s
meer vorm te geven.
Jullie zijn, als CLIL- en vakleerkracht, die
leerkrachten die vooruit denken, niet stil
blijven staan en open staan voor nieuwe
didactieken, werkvormen en
mogelijkheden. Je zou er de
#lesgevenisallesgeven onder kunnen
zetten!
Jessica

Netwerken en je laten inspireren in de vakantie?
Kom je ook op 7 en 8 juli naar de World CLIL conference?
Je kan er onder andere luisteren naar Rosie Tanner (boek CLIL Skills - zie Trello), opfrissen rond scaffolding,
inspiratie opdoen voor LO, CLIL in het hoger onderwijs, … en zoveel meer. (programma hier, registratie
via deze link en word als eerste op de hoogte gebracht van het definitieve programma, inschrijvingen,
… met ‘early bird’ korting). Wie weet zien we elkaar daar? Ik ben er alvast bij! Laat je weten indien je
ook komt? Dan houden een mini-reünie!

