GRAMMATICALE OEFENINGEN 3B
In deze cursus leren de studenten zelf taallessen te geven. Deze cursus volgt het principe van
het taakgericht onderwijs: door met een specifieke, praktische taak bezig te zijn, vergroten
de studenten hun taalbeheersing.
Na twee inleidende colleges worden de studenten over twee groepen verdeeld. Om de week
bereidt iedere groep een les voor. De studenten worden geacht iedere twee weken minstens
een uur te vergaderen (in het Nederlands) en van die vergaderingen 1 geluidsopname per
groep te maken; daarnaast moet iedere student van elke vergadering notulen schrijven.
De door de studenten gegeven lessen moeten een lesplan volgen, dat bij de docent moet
worden ingeleverd. Het lesplan moet beredeneerd zijn en ondersteund met
Nederlandstalige bronnen. Iedere student stelt ten minste 1 lesplan op, dat hij of zij inlevert
bij de docent.
De voertaal van het college, zowel van het door de studenten gegeven onderwijs als van de
voorbereidingen die zij daartoe treffen, is het Nederlands.
Tijdens het laatste college van de reeks zal een tentamen worden afgenomen, waarin de
door de studenten onderwezen kennis getoetst wordt.
Het cijfer voor het vak bestaat uit drie delen: een cijfer voor vergaderingen en notulen
(33%), een cijfer voor het lesplan (33%) en een cijfer voor de toets (34%).
Er geldt een aanwezigheidsplicht.
Succesvolle afsluiting van het vak wordt beloond met een aantal ECTS.
De bijeenkomsten voor de cursus vinden plaats in lokaal 304 van het gebouw van de FF, op
dinsdag van 15:50 uur tot 17:20 uur.

dinsdag 18 februari: Introductie. Hoorcollege didactiek van het vreemdetalenonderwijs.
dinsdag 25 februari: Hoorcollege. Vervolg van 18 februari. Hulpmiddelen voor in de klas.
dinsdag 3 maart: Groep A
dinsdag 10 maart: Groep B
dinsdag 17 maart: Groep A
dinsdag 24 maart: Groep B
dinsdag 31 maart: Groep A
dinsdag 7 april: Groep B
dinsdag 14 april: Groep A
dinsdag 21 april: Groep B
dinsdag 28 april: Groep A
dinsdag 4 mei: Groep B
dinsdag 11 mei: TOETS

