Kies uit 11 lesmomenten
per week
Kom op vaste momenten, of
plan je lessen flexibel
volgens veilige afspraken
+
werk op jouw tempo
wanneer en waar je wil

Volg elke week 1 of 2 keer
les op school en 1 of 2 keer
thuis (in een intensief of in
een standaard traject)
bij een team van
enthousiaste leerkrachten.

Maak je keuze uit de
mondelinge module en de

RICHTGRAAD 3

DE OPEN KLAS

50% THUIS EN 50% IN DE KLAS
Module 3.1 - Spreken en luisteren
Véél spreekkansen en een gevarieerd, flexibel luisteraanbod! De module 3.1
volg je vanaf september 2020 in 50% contact- en 50% afstandsonderwijs. In
3.1 ga je aan de slag met een goed gestuurd en toch vrij programma. Een team
van leerkrachten begeleidt je doorheen de module met een groot aanbod aan
taken en opdrachten, workshops en gesprekken. Praatprogramma’s,
documentaires, reportages of lezingen over veel verschillende onderwerpen,
elke week je portie actualiteit, sprookjes en televisieseries, instructies en
liedjes. Je spreekt over jezelf, je land, je kinderen, het werk, je interesses, je
mening…. Je kiest thema’s die bij je passen om je spreek- en
luistervaardigheid naar een volgend niveau te brengen. Je werkt aan je
woordenschat en je leert langer aan het woord te blijven, ook als je over
complexe zaken spreekt.

Module 3.2 – Schrijven en lezen
Schrijven en lezen is jezelf uitdrukken en jezelf verrijken! In de module 3.2,
vanaf september 2020 50% thuis en 50% in de klas, ga je aan de slag met
informatieve teksten, overtuigende teksten, zoals reclame en propaganda,
verhalende teksten in romans of sprookjes, instructies, handleidingen, en
vooral met thema’s die jij kiest. Je leert ingewikkelde teksten begrijpen, over
concrete en over abstracte onderwerpen die je interesseren. Je leert
complexe teksten over je eigen vakgebied begrijpen. Je oefent om goede,
gestructureerde teksten te schrijven over verschillende onderwerpen en je
leert uitgebreid je mening geven over actuele kwesties. Verhalen vertellen,
beschrijven wat je ziet en denkt, creatief of zakelijk schrijven… Dat doe je
allemaal.
Je volgt wekelijks 1 of 2 workshops die je taal naar een hoger niveau brengen.

Heb je vooral academisch Nederlands nodig? Vraag dan informatie

schriftelijke module
(of volg les in allebei).

van 9.20 tot 12.15 uur, en/of
van 13.00 tot 15.40 uur en/of
van 18.25 tot 21.05 uur

Instapvoorwaarden:
Je behaalde een certificaat
voor 2.4 mondeling (om in te
schrijven in 3.1) of voor 2.4
schriftelijk (voor 3.2).*

Je betaalt 72 €
inschrijvingsgeld per module
+ 10 € cursusgeld. Je krijgt
een vrijstelling of reductie
met een verklaring van
OCMW of VDAB*.

*MEER INFO?
Vraag informatie in de Open klas
van richtgraad 3 en 4
of mail naar
encora@so.antwerpen.be

Je kan je voor deze module
inschrijven door te mailen
naar
encora@so.antwerpen.be.
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RICHTGRAAD 4

DE OPEN KLAS

50% THUIS EN 50% IN DE KLAS
Module 4.1 - Spreken en luisteren
Uitdagende spreektaken en verdiepende luistertaken.
De module 4.1 volg je vanaf september 2020 voor 50% in de klas en 50%
thuis. In 4.1 kijk en luister je naar complexe en inhoudelijk gevarieerde
debatten, praatprogramma’s, documentaires, reportages of lezingen, met
elke week voldoende aandacht voor de actualiteit. Je kiest films, liedjes en
sprookjes, maar ook radioboeken, podcasts en lezingen in functie van je
interesse. Je gaat aan het werk met uiteenlopende spreektaken, waarbij je
over jezelf, je professionele ervaring of ambitie, je doelen en je meningen
vertelt. Je deelt je kennis en ervaringen met je klasgenoten. Een team van
collega’s stuurt je leerproces en kiest met en voor jou thema’s die bij je passen
om je spreek- en luistervaardigheid naar een volgend niveau te brengen,
maar ook buiten je eigen interessegebied leer je nieuwe dingen kennen.

Module 4.2 – Schrijven en lezen
Jezelf helemaal ontplooien in het Nederlands! In de module 4.2, vanaf
september 2020 50% thuis en 50% in de klas, leer je lange en ingewikkelde
teksten begrijpen, over concrete én abstracte onderwerpen die je
interesseren. Je leest kranten, tijdschriften, columns, artikels, poëzie… vaak
naar keuze. Je oefent om duidelijke, lange en gestructureerde teksten te
schrijven over uiteenlopende onderwerpen en je kan onderbouwd je mening
geven over allerlei kwesties. Je leert verhalend, overtuigend, informatief
schrijven. In authentieke taken leer je gevarieerde instructies, leuke tips,
overtuigende suggesties geven en je leert hoe je complexe gedachten op
papier kan zetten. Creatief of zakelijk, vaak kies je zelf wat je wil en nodig
hebt, maar je taalniveau breng je - begeleid door een team van enthousiaste
leerkrachten - naar een niveau hoger.
Je volgt wekelijks 1 of 2 workshops die bij dit hoogste NT2-niveau passen.

Heb je vooral academisch Nederlands nodig? Vraag dan informatie
over de modules academisch Nederlands in onze school.

mondelinge module en de
schriftelijke module
(of volg les in allebei).

van 9.20 tot 12.15 uur, en/of
van 13.00 tot 15.40 uur en/of
van 18.25 tot 21.05 uur

Instapvoorwaarden:
Je behaalde een certificaat
voor 3.1 mondeling (om in te
schrijven in 4.1) of voor 3.2
schriftelijk (voor 4.2).*

Je betaalt 72 €
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met een verklaring van
OCMW of VDAB*.

*MEER INFO?
Vraag informatie in de Open klas
van richtgraad 3 en 4
of mail naar
encora@so.antwerpen.be
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inschrijven door te mailen
naar
encora@so.antwerpen.be

