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Beste lezer,
Iets meer dan een jaar geleden zijn wij, Petra en Bianca, met Bureau NVT
gestart. We wilden graag leraren Nederlands als Vreemde Taal en scholen
gaan begeleiden in vreemdetaaldidactiek en taaltoetsing.
En wat een eerste jaar was het! We hebben onder andere lesmateriaal
ontwikkeld voor Duitse en Nederlandse scholen in de grensregio en op de
Cariben, hbo’s begeleid in het ontwikkelen van taaltoetsen en samen met
leraren NVT op Aruba taaltaken gemaakt voor een NVT-Takenbank die dit
jaar online komt.
Ondanks de uitdagingen waarmee u als leraar geconfronteerd wordt
vanwege het coronavirus hebben we velen van u ontmoet tijdens de
meer dan 120 trainingen die we hebben gegeven aan leraren NVT en NT2
van alle onderwijsniveaus, zowel op locatie als online.
Omdat deelnemers aangaven de inhoud en aanpak in onze
trainingen enorm te waarderen en graag meer trainingen wilden volgen,
hebben we besloten te starten met een nieuw initiatief:
de NVT-Academie. Lees er meer over verderop in dit nieuwsbericht!
Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail ons dan via
nfo@bureaunvt.com.
Hartelijke groeten,
Petra Roël en Bianca Versteeg

Wilt u meer weten over Bureau NVT? Bekijk dan onze website: www.bureaunvt.com
Of volg ons op social media:
Copyright © 2020 Bureau NVT, alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan weten via: info@bureaunvt.com.
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NASCHOLINGEN VOOR NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL
Het nieuwe schooljaar is alweer even bezig en de afgelopen weken hebben we dan
ook regelmatig trainingen gegeven in Duitsland, Wallonië en het Caribisch gebied,
online en offline.
Zo gaven we op locatie trainingen over het werken aan luistervaardigheid,
woordenschat, spelletjes in de taalles en evalueren met het ERK, maar ook veel
online trainingen, waaronder een module over taalverwerving in de
lerarenopleiding op Bonaire.
Dit waren allemaal trainingen op aanvraag. Wilt u ook een workshop of een cursus op maat voor uw lerarenteam?
Of organiseert u binnenkort een studiedag over Nederlands als Vreemde Taal? Bureau NVT ontwikkelt en geeft
graag een praktische training op maat voor u.
Bekijk ons aanbod voor workshops op maat of neem contact met ons op via info@bureaunvt.com voor meer
informatie.

NVT-ACADEMIE VAN START
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een uitbreiding van ons trainingsaanbod.
Al onze trainingen zijn vanaf deze maand online te volgen binnen onze eigen NVT-Academie. Bent u benieuwd welke
dat zijn? Bekijk ons aanbod op https://nvt-academie.com .
De trainingen worden dit schooljaar in principe slechts een keer gegeven, dus meld u snel aan!

SCHRIJF U NU IN VOOR DE EERSTE TRAININGEN:
maandag 9 november 2020 van 19:30 – 21:00 uur
kennistraining: het Europees ReferentieKader in de NVT-les
woensdag 11 november 2020 van 14:00 – 15:30 uur

meer informatie

meer informatie

kennistraining: Online NVT-les geven

Bent u op zoek naar een praktische nascholing, specifiek voor Nederlands als Vreemde Taal?
Wilt u inspiratie voor uw lessen? Wilt u onder begeleiding effectieve NVT-lessen voorbereiden en materialen uitwisselen
met andere leraren?
Werkt u als enige leraar Nederlands op een school? Of werkt u ver van het Nederlandse taalgebied en is het moeilijk om
regelmatig nascholingen te volgen?
Dan zijn de trainingen van de NVT-Academie waarschijnlijk juist wat u zoekt!
Onze trainingen zijn online en kunnen wereldwijd gevolgd worden.
Ze worden gegeven door de ervaren docentenopleiders van Bureau NVT en zijn geschikt voor leraren NVT uit alle
onderwijsniveaus.

Bureau NVT is geregistreerd bij het CRKBO.
Daardoor kunnen wij onze trainingen BTW-vrij aanbieden.
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NIEUW LESMATERIAAL
SPREEK JE BUURTAAL
Voor het INTERREG-project "Spreek je buurtaal" maakte Bureau NVT
lesmateriaal voor Nederlands en Duits als Vreemde Taal. "Spreek je
buurtaal" is een project waarbij basisscholen in de grensregio elkaars
taal en cultuur leren kennen. In totaal 33 scholen in de Achterhoek,
Twente, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen geven de komende
jaren lessen in hun buurtaal.
Bureau NVT ontwikkelde een voorbeeldmap met werkbladen,
taaltaken, woordkaarten en praatplaten. Daarnaast maakten we
leerlijnen op maat, een portfolio en een handleiding.
Voor dit project werkten we samen met Richard Bijloo van
Tekenteam die de praatplaten heeft getekend en Derk Sassen van
DNL Taalservice die zorgde voor de Duitse vertaling.
Klik hier voor meer informatie over Spreek je buurtaal.

LEER MEE MET SAM & SAAR
Kent u Sam & Saar al? Dit zijn de twee hoofdpersonen in het
lesmateriaal voor jonge leerlingen Nederlands als Vreemde Taal
in het Caribisch gebied.
De lessen zijn bedoeld als ondersteuning voor leraren van groep
3 en 4 van het primair onderwijs en zorgen voor speelse,
communicatieve lessen waarbij uiteraard wordt uitgegaan van
de belevingswereld van de Caribische kinderen. Op de website
van “Leer mee met Sam & Saar” vindt u doelen, lesmateriaal,
werkvormen en liedjes NVT voor kinderen in de klassen 1 en 2
(groep 3/4) van het Caribische primair onderwijs.
Bureau NVT ontwikkelde het lesmateriaal in opdracht van de
Taalunie en het ministerie van OCW en trainde de leerkrachten
in NVT-didactiek bij jonge kinderen. Lees meer over dit project op
onze website.

LESBRIEVEN BIBLIONEF
Biblionef heeft als doel alle kinderen, ongeacht hun persoonlijke
omstandigheden, op jonge leeftijd te laten ontdekken hoeveel
plezier en vreugde lezen kan geven, en hen zo voor de rest van hun
leven tot enthousiaste lezers te maken.
Bureau NVT maakte in opdracht van Biblionef en de Taalunie tien
lesbrieven met oefeningen en lessuggesties bij boeken voor diverse
leeftijdsgroepen. Deze zijn gratis downloadbaar via het online
platform van de Taalunie Mijn NVT.
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BUREAU NVT AAN HET WERK: DE NVT-TAKENBANK
In augustus 2019 is Bureau NVT in opdracht van de Taalunie samen met de lerarenopleiding
Instituto Pedagogico Arubano (IPA) op Aruba gestart met een geweldig project: de NVTTakenbank. Binnen dit project ontwikkelen we samen met 50 leraren van Arubaanse
basisscholen en een trainer van IPA communicatieve taaltaken voor gebruik in het NVTonderwijs. Voordat deze taken klaar zijn voor gebruik, gaan er flink wat fases aan vooraf.
In deze "Bureau NVT aan het werk" leest u hoe zo'n project verloopt.

Fase 1 Nascholing leraren
In de eerste fase hebben we de leraren een nascholing
gegeven in het werken met het ERK en het ontwikkelen
van taaltaken. We gaven de trainingen in een train-detrainerconstructie met Jessica Maduro van IPA zodat de
kennis ook echt overgedragen wordt en niet bij Bureau
NVT blijft.

Fase 2 Ontwikkeling taaltaken
Daarna was het de beurt aan de leraren om
taaltaken te ontwikkelen. Onder begeleiding van de
trainers maakten zij taken voor lezen, luisteren,
schrijven, spreken en gesprekken voeren., allemaal
binnen een Caribische context zodat de situaties
herkenbaar zijn voor de leerlingen in het Caribisch
gebied.

Fase 3 Aanpassing en vormgeving taaltaken
De trainers pasten de ontwikkelde taken aan, zodat ze "ERK-proof" en
geschikt voor gebruik in de lessen werden. Ook ontwikkelden zij nog extra
taaltaken. Dit leverde uiteindelijk maar liefst 155 bruikbare taaltaken op voor
de NVT-Takenbank!
Op dit moment zet een vormgever de taken in een herkenbaar, authentiek
uitziend format. We willen graag dat de leerlingen plezier hebben in het
laten zien van hun kennis van het Nederlands, met taken die er motiverend
uitzien.

Binnenkort: plaatsing en implementatie
En als de taken straks allemaal klaar zijn en vormgegeven, is het tijd de NVT-Takenbank te publiceren.
Binnen deze fase zal Bureau NVT in overleg met de Taalunie trainingen geven over het gebruik van de
NVT-Takenbank, zodat het voor leraren duidelijk is waar de taken te vinden zijn en hoe ermee gewerkt kan
worden in de les. In die fase belanden we aan het einde van dit jaar.
We houden u op de hoogte!
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