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125 leraren en 18 schoolleiders hebben voor negen
leergebieden de benodigde kennis en vaardigheden
(bouwstenen) in kaart gebracht. De bouwstenen
dienen als basis voor de herziening van de
kerndoelen. Hieronder vindt u een overzicht van het
leergebied Engels/Moderne vreemde talen. Ga voor
meer informatie naar
www.curriculum.nu/engels-moderne-vreemde-talen.

Onderbouw voortgezet onderwijs

Effectieve grensoverstijgende communicatie
Effectieve
grensoverstijgende
communicatie

Leerlingen leren op speelse wijze te
communiceren in het Engels en eventueel een
andere taal, simpel taalgebruik te begrijpen en
zelf af te stemmen op concrete doelen en
publiek in vertrouwde situaties.

Leerlingen leren taalvaardigheden in het Engels
en andere talen verder ontwikkelen afgestemd op
context, doel, media, publiek, kritisch informatie
verwerken, communicatie bevorderen in
vertrouwde situaties.

Creatieve vormen van taal
Creatieve vormen
van taal

Leerlingen leren zich creatief en persoonlijk uiten
in het Engels en eventueel een andere taal, ze
verkennen andere contexten in creatieve teksten
en verplaatsen zich in de personages. Dat
stimuleert lees- en luisterplezier.

Leerlingen leren reflecteren op perspectieven en
tekstuele kenmerken in teksten zoals literatuur. Ze
blijven lees- en luisterplezier en hun creativiteit in
het gebruik van Engels en andere talen te
ontwikkelen.

Interculturele communicatieve competentie
Interculturele
communicatieve
competentie

Leerlingen leren overeenkomsten en verschillen
herkennen tussen de eigen cultuur en die van
anderen en reflecteren daarop. Ze leren er gepast
mee om te gaan in vertrouwde situaties en
contexten.

Leerlingen leren beseffen dat cultuur en identiteit
van de sprekers de communicatie beïnvloeden. Ze
leren hun taalgebruik in de vreemde taal af te
stemmen op de sociale en culturele context.

Leerlingen ontdekken hoe talen werken door regels
en conventies te herkennen, vergelijken,
bespreken, erop te reflecteren. Ze experimenteren
ermee en denken na over hoe ze talen effectief
kunnen leren.

Leerlingen krijgen steeds meer inzicht in hoe talen
in elkaar zitten, werken en veranderen en leren
kritisch te kijken naar taalgebruik. Ze weten steeds
beter hoe ze talen moeten leren en gebruiken.

Leerlingen krijgen zicht op de talen in hun
omgeving en in Nederland, reflecteren op welke
talen zij gebruiken en in welke situaties, en staan
open voor de talen en hun sprekers in hun
omgeving.

Leerlingen breiden hun meertaligheid uit en leren
die doelgericht in te zetten. Ze krijgen inzicht in
associaties die talen kunnen oproepen en leren
talen en hun sprekers met een open blik
benaderen.

Taalbewustzijn
Taalbewustzijn

Meertaligheid
Meertaligheid

Legenda
Grote opdrachten
Bouwstenen

