NEDERLANDS OEFENEN IN BRUSSEL
Tool voor lesgevers

MIJN WEEKPLANNING
WAAROM EEN WEEKPLANNING INTRODUCEREN IN DE LES?
Laat je cursisten zelf hun oefentraject in handen nemen zodat ze ontdekken dat oefenen ook
kan met weinig extra tijdsinvestering! Doordat ze over hun doelen nadenken en deze
neerschrijven in de vorm van een weekplan, hebben ze meer kans op succes!

HOE KAN JE AAN DE SLAG IN DE KLAS?
 Laat je cursisten nadenken over wat ze graag doen in hun vrije tijd.
 Laat ze stilstaan bij de doelen die ze willen bereiken: elke dag een halfuur naar de

Nederlandstalige radio luisteren. 1 keer per week naar een conversatietafel gaan, vanaf nu
Nederlands praten met de juf van mijn zoontje,…

 Geef zelf dit weekplan als voorbeeld en surf naar www.nederlandsoefenen.be voor meer
inspiratie.

 Laat je cursisten zelf een realistische planning opmaken tijdens de les.
 Bespreek klassikaal, laat bijvoorbeeld elke cursist een dag uit zijn weekplanning vertellen.
 Laat ze deze plannen meteen noteren in hun agenda, smartphone of maak een
klasplanning.

 Bekijk samen na 1 of 2 weken eens of het lukt zich aan de opgemaakte planning te
houden.
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