
INFOAVOND CLIL



Verloop infoavond

■ 19u – 19.30u: algemene info & vragen

■ 19.30u – 20.00u: proefles CLIL 



Wat is CLIL? 

■ Content and Language Integrated Learning

■ zaakvak wordt in het Engels gegeven

■ paralleltraject met lessen in het Nederlands

■ taal als middel en vaardigheid  niet als doel!



CLIL in Vlaanderen

■ tussen 2007-2010 enkele proefprojecten in Vlaanderen

■ officieel sinds september 2014

■ eerste twee jaren enkel in West-Vlaanderen, Oost-

Vlaanderen en Brussel 

■ in 2018-2019: 101 scholen die CLIL aanbieden in 

Vlaanderen

– West-Vlaanderen 34

– Limburg 11



Vlaams minister van Onderwijs Hilde 
Crevits

“Een sterke taalvaardigheid en talenkennis zijn 

pluspunten voor jongeren op de arbeidsmarkt of 

als ze verder studeren. Vakken in een andere 

taal geven, draagt hier zeker toe bij. Het is dan 

ook positief dat er jaar na jaar scholen bij 

komen met een CLIL-traject en er meer 

kwaliteitsvol meertalig onderwijs aangeboden 

wordt.”



Waarom kiezen we voor CLIL? 

■ verhogen spreekdurf

■ verbeteren taalvaardigheid  uitbreiding woordenschat, 
focus op luisteren en spreken

■ bestuderen van de inhouden vanuit meerdere 
perspectieven

■ voorbereiding hoger onderwijs en internationaal 
gerichte arbeidsmarkt

■ verhogen motivatie voor zaakvak én taalvak 
leerproces in eigen handen nemen (leren leren)

■ ingebed in talenbeleid 



Voorbereiding binnen onze school

■ bezoek aan verschillende scholen waar CLIL of TTO 

wordt aangeboden

■ verschillende nascholingen rond aanvraag en 

werking CLIL

■ CLIL-leerkrachten volgden een intensief traject rond 

de CLIL-methode

■ bekwaamheidstest C1 in Brussel 

■ aanvraag bij Onderwijs Vlaanderen  goedgekeurd 

in februari 2018



Wie kan dit volgen en in welke vakken? 

 opgelet: Je kan niet kiezen welke vakken je in 

het Engels volgt. Je volgt steeds het volledige 

CLIL-traject. 



3AT 
3 Latijn – CLIL

■ aardrijkskunde

■ wiskunde

■ biologie

 Vakken onder voorbehoud uren leerkrachten

3 Wetenschappen – CLIL & 3 Wetenschappen – STEM-CLIL

■ aardrijkskunde

■ wiskunde

■ biologie 

 Vakken onder voorbehoud uren leerkrachten



3 Wetenschappen

■ In het derde jaar zal er een groep WCL (Wetenschappen-

CLIL), WE (Wetenschappen) en WST (Wetenschappen-STEM) 

zijn. 

■ We delen de leerlingen in op basis van CLIL: 1 klas WCL en 

1 klas WE. De leerlingen WST zitten verdeeld over beide 

klassen. 



4AT

4 Latijn-CLIL

■ aardrijkskunde

■ wiskunde

 Vakken onder voorbehoud uren leerkrachten

4 Wetenschappen – CLIL 

■ aardrijkskunde

■ wiskunde

■ biologie

■ fysica 

 Vakken onder voorbehoud uren leerkrachten



Derde graad (huidige situatie) 
5 Wetenschappen-wiskunde

■ Fysica 3 uur 

5 Wetenschappen-wiskunde en Humane wetenschappen

■ Seminarie Erasmus+ (keuze leerling)

6 Wetenschappen-wiskunde, Economie-moderne talen, Economie-wiskunde, 
Humane wetenschappen, 

■ Seminarie Initiatie Engels op lagere school, Quantum Physics, CHILL (Word jij 
de nieuwe uitvinder?) 

6EM – 7IE

■ Labo automatisering 



CLIL ≠ taalles

■ focus ligt op de vakinhoud  CLIL-leerlingen 
behalen dezelfde leerplandoelstellingen voor het 
zaakvak als de leerlingen die het vak in het 
Nederlands volgen

■ taal leren door ze actief te gebruiken

■ leerkrachten verwachten geen foutloos 
taalgebruik, maar stimuleren de spontane omgang 
met het Engels



Verlopen de lessen volledig in het 
Engels? 

■ graduele opbouw

■ aardrijkskunde en fysica volledig jaar in Engels

■ wiskunde en biologie enkel gedurende deel 

van het jaar 



Evaluatie

■ dezelfde wijze als niet-CLIL-traject: 

overhoringen, toetsen, taken en summatieve

toetsen 

■ enkel de inhoudelijke kennis van het zaakvak

■ taal wordt geëvalueerd aan de hand van een 

attitudeportfolio

 talige feedback in samenwerking met 

leerkracht Engels 









Engagement

■ CLIL vraagt een volgehouden inzet en 

engagement

■ keuze voor een volledig schooljaar

inhoudelijk en organisatorisch belangrijk!



Hoe en wanneer inschrijven?

■ motivatiebrief in het Nederlands indienen voor 

30 mei bij Célien Convents (lokaal R 2.27/ laatje 

lerarenkamer / via Smartschool)

– Waarom wil jij volgend jaar graag CLIL volgen? 



Procedure selectie leerlingen

 Wegens maximaal aantal van 16 lln. per CLIL-klas 

■ Motivatiebrief

■ Beslissing klassenraad juni 

■ Indien te veel leerlingen: selectie door loting 

■ Bekendmaking via brief rapport juni 

– keuzeformulier bij herinschrijving volgend schooljaar 

(rapport)

– bevat engagementsverklaring die leerling ertoe verbindt 

bij zijn of haar keuze te blijven voor volledig schooljaar



Extra informatie

■ infostand Kijkdagen 22 en 23 juni

■ http://www.mosa-

rt.be/campus/studieaanbod/clil

■ celien.convents@mosa-rt.be

http://www.mosa-rt.be/campus/studieaanbod/clil
mailto:celien.convents@mosa-rt.be


Vragen?



Proeflessen CLIL 

■ wiskunde 4AT: lokaal R 1.46

■ wiskunde 3AT: lokaal R 1.49

■ aardrijkskunde: lokaal R 1.50

■ biologie: lokaal R 0.44

Tijdens deze proeflesjes willen we vragen dat de 
leerlingen vooraan in de klas zitten en de ouders 
achteraan zitten / staan. 


