ZO DOEN ZIJ HET:
CLIL in de praktijk
School
Comenius Atheneum Koekelberg

Situering van de school

Het Comenius Atheneum is een opstartende ASO-school vlakbij metro Simonis. De school opende de deuren op 3
september 2018. Sindsdien start er elk schooljaar een nieuw jaar op.
Het team werkt een leerlijn ’taalverwerving’ uit, met aandachtspunten gespreid over zes jaar. Daarnaast focust het team
op alle leerlingen versterken in zelfsturend leren.

Wat?
Waarom?
De school streeft ernaar dat alle leerlingen vlot drietalig zijn wanneer ze afstuderen. Ze speelt in op de intrinsieke
motivatie van de leerlingen om te durven spreken, om talen te leren, om over het muurtje te kijken, om te durven fouten
maken. Hiervoor is een motiverend en warm leerklimaat erg belangrijk.
Wat?
Vanuit de visie ‘elk vak is een CLIL-vak’1 besteedt elke leerkracht aandacht aan de vakinhoud én aan de taalverwerving. De
school biedt CLIL-vakken aan. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor geschiedenis in het Frans. Daarnaast
beschouwen de leerkrachten ook de vakken die in het Nederlands gegeven worden als een CLIL-vak. Op die manier
verlagen ze de talige drempels voor de niet-Nederlandstalige leerlingen.
Het team zet de multiculturele rijkdom van de leerlingen in. Het besteedt positieve aandacht aan alle thuistalen en maakt
ze zichtbaar in de school.
Leerpaden
De school zet niet alleen in op CLIL, maar zette ook een zogenaamde flexwerking op. Dit betekent dat elke leerkracht de
leerstof aanbiedt via verschillende leerpaden. De graad van zelfsturing bepaalt hoe moeilijk het leerpad is. Zo is er het
leerpad van de wandelaar met extra instructie, dat van de jogger die zelfsturend doorheen de leerstof gaat of dat van de
hardloper die extra verdieping aankan. Elke leerling kiest zelf een leerpad volgens de eigen mogelijkheden. De differentiatie
gebeurt zowel op vlak van taal als op vlak van inhoud.
Professionalisering van het team
Deze aanpak vraagt overleg en inzicht van de leerkrachten. Ze hanteren hierbij vaste kaders en methodieken als houvast.
De taalleerkrachten en de werkgroep talenbeleid ondersteunen het team. Daarnaast ontwikkelen ze een schooleigen kader
met inzichten uit CLIL, woordenschatverwerving en EDI2 Hierbij krijgen ze ondersteuning van OCB.
Het team zet in op leren van en met elkaar, samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen, onder andere via
leergroepen en intervisies. Daarnaast krijgt het team ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst, overlegt het
met andere CLIL-scholen enz.

1

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en is een vorm van meertalig onderwijs in het secundair onderwijs: onderwijs van een niettaalvak in een andere taal dan het Nederlands. Zie: www.brusselvoltaal.be/meer-weten/wettelijk-kader
2

EDI of expliciete directe instructie betekent dat je soms in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden doelgericht onderwijst.

Tips

3

-

Ga op zoek naar werkbare inzichten en bouw kaders uit die houvast geven als je lessen uitwerkt. Zo gebruikt de
school een handige checklist om de eigen lessen te beoordelen. De checklist is gebaseerd op 'How CLIL is my
course?' van het GO! en op Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland. 3

-

Bouw systematisch overleg in met het hele team. Zorg voor diepgaande uitwisseling via leergroepen en intervisies.

-

Ga in overleg met andere scholen die CLIL organiseren. Inspireer elkaar met praktische tips.

-

Bekrachtig de meertaligheid van de leerlingen. Vertaal en verklaar woorden. Maak hiervoor gebruik van de
thuistalen. Geef leerlingen inzicht in taalverwervingsprocessen en moedig hen aan om fouten te durven maken.

Martens, L. en Van de Craen, P. (2011). Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland. Leuven, Acco.
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Voorbeelden
-

Elk vak is een CLIL-vak met aandacht voor taalverwerving.
o

Afbeeldingen verduidelijken de schooltaal en vormen een woordenboek voor alle leerlingen, ongeacht hun
voorkennis.

o

Leerkrachten bieden expliciet taalsteun en hulp om antwoorden te formuleren.
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-

Een voorbeeldles geschiedenis in het Frans.
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-

De leerlingen reflecteren op hun leerproces4 en delen leerervaringen. Met deze feedback speelt de leerkracht
nadien in op wat de leerlingen interesseert.

-

De leerlingen kiezen zelf de taal en mogen fouten maken. Dit verhoogt hun enthousiasme en leidt tot meer.

-

spreek- en schrijfdurf. De inhoudelijke boodschap is belangrijker dan de taalfouten of taalkeuze. Gaandeweg
verbetert hun taalvaardigheid.

Pendant ce cours, j'ai appris...

























Ik heb geleerd dat ik goed moet opletten om alles te begrijpen.
geleerd om met stress om te gaan
we hebben geleerd dat als we zelf de taal niet begrijpen het belangrijk is om naar de
afbeeldingen te kijken.
van alles
j'ai apris pendant ce cours la definition de objectif et subjectiv
dat ik veel moet inhalen
ik heb geleerd in deze les goed te studeren om een goed cijfer te kunnen halen en heb
achterhaalt dat opletten in de les vorige jaren me heeft geholpen
j'ai appris plus de français pendant les cours
ik heb gevonden dat mijn micro niet werkt
ik heb tijdens de les veel nieuwe woorden geleerd en ik heb ook geleerd over girafen en
pauwen
ik heb geleert dat ik de andere kon helpen als ze een vraag hadden
Deze lessen heb ik meer Frans geleerd: Definitie van objective en subjective, de periodes
in het Frans, de verschillende kalenders bv: calendrier Grégorian,... Hoe ik fake news
kan detecteren
je ne sais pas
Le devoire ma appris de nouvelle chose sur les girafes: J'ai appris que les girafes
peuvent aussi avoir un petit cou
moi j'ai apris que avec les documents primaires et secondaires
dat geschiedenis heel … is in het frans om dat ik vroeger 20 min studerde en nu 3u
ik heb geleerd dat ik veel moet studeren
hoe we beter kunnen studeren
Ik heb nieuwe franse woorden geleerd: audio-visuel, oral, iconographique, ...
maar we leren tog veel met geschiedenis
beter studeren
ik ook ik heb veel nieuwe woorden geleerd.
Op de juiste manier ademen
a moi aussi j ai appris le truc de la girafe

4

Dit zijn de letterlijke antwoorden van de leerlingen uit het eerste middelbaar. Ze schrijven in een taal naar keuze, lezen elkaars inbreng en leren zo
spontaan Frans.
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-

Leerlingen fotograferen opdrachten op papier om ze online in te dienen.
o

Ze krijgen er persoonlijke feedback op.

o

Procesevaluatie motiveert. Leerlingen mogen de opdracht meermaals opnieuw maken en weer indienen
wanneer ze een betere evaluatie willen.
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-

De meeste leerlingen zijn meertalig! Wees fier op die taalrijkdom en leg linken naar de moedertaal om nieuwe
woorden te leren.
o

Met welke taal werk je elke dag (handen)?

o

Welke taal spreek je als je buiten rondwandelt (voeten)?

o

In welke taal druk je je gevoelens uit (hart)?

o

In welke taal denk/droom je (hoofd)?

o

Welke taal wil je leren (denkballon)?
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