SPAANS OP X11

Dia 1

ESPAÑOL EN X11
¡Bienvenido! Wat tof dat je nieuwsgierig bent naar Spaans op X11

WAAROM SPAANS?

Dia 2

WAAROM SPAANS?
Wist je dat….
•

Spaans een taal is die wereldwijd gesproken wordt?

•

Spaans niet alleen de officiële taal is van Spanje, maar ook van bijna alle landen in Latijns -Amerika?

•

Spaans met ongeveer 550 miljoen sprekers, na Mandarijn, de meest gesproken taal ter wereld is?

Spaans is dus niet alleen een erg mooie taal, maar ook nog eens een belangrijke taal.

WANNEER KRIJG JE SPAANS OP X11?

WANNEER KRIJG JE SPAANS OP X11?
VMBO-kbl

De leerlingen die ingeschreven staan op vmbo-kbl, hebben verplicht 40 uur Spaans in de onderbouw.
Voor nu betekent dat dat de leerlingen in leerjaar 2 een half jaar Spaans aangeboden krijgen.
De leerlingen die ingeschreven staan op vmbo-tl, hebben verplicht Spaans in de onderbouw.

VMBO-tl

De leerlingen krijgen dus in leerjaar 1 en 2 Spaans aangeboden.
In de bovenbouw is Spaans één van de keuze-examenvakken.
De leerlingen die ingeschreven staan op havoniveau hebben verplicht Spaans in de onderbouw.

HAVO

De leerlingen krijgen dus in leerjaar 1, 2 en 3 Spaans aangeboden.

In de bovenbouw is Spaans een verplicht vak bij profiel Cultuur & Maatschappij en één van de keuzeexamenvakken binnen de andere profielen.

Dia 3

HOE WERKEN WE BIJ SPAANS?

Dia 4

HOE WERKEN WE BIJ SPAANS?
Op X11 leer je Spaans door de taal op een natuurlijke manier te verwerven. Je leert
de taal dus niet door alle grammaticaregels uit je hoofd te leren, maar door het
herhalen van de belangrijkste woorden en werkwoorden. Op die manier kan je al
heel snel iets met de taal doen. Denk aan: het maken van verhalen met de klas, het
lezen van stripverhalen, het maken van een kwartet, het begrijpen van de docent
die in het Spaans praat, het spelen van een spel en het vertellen over jezelf, je
familie of vrienden.

WAT DOEN WE NOG MEER?

Dia 5

WAT DOEN WE NOG MEER?
Een taal bestaat uit verschillende vaardigheden: leesvaardigheid, luistervaardigheid,
schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. Bij Spaans vinden we het erg interessant om bezig
te zijn met de cultuur en geschiedenis van de Spaanstalige wereld. Daarom ontwikkelen we
de vaardigheden door bijvoorbeeld een verhaal te lezen over los Reyes Magos (Driekoningen),
een film te kijken over el día de los muertos (de dag van de doden), een liedje te luisteren
van Álvaro Soler, een schilderij te bespreken van Frida Kahlo en een verhaal te schrijven aan
de hand van een documentaire over armoede in Colombia. Daarnaast lezen we elk jaar een
of meerdere leesboekje(s). ¡Qué guay! ¿No?
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WERK VAN LEERLINGEN

Dia 6

Kijk voor meer werk van leerlingen op de website
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VOORBEELDEN VAN LEESBOEKJES

Dia 7
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EUROPEES REFERENTIEKADER

Dia 13

EUROPEES REFERENTIEKADER
Op X11 krijgen de leerlingen bij de Moderne Vreemde Talen (MVT) geen cijfers meer, maar
beoordelingen op basis van het Europees Referentiekader (ERK). Bij Engels krijgen leerlingen te
zien op welk niveau volgens het ERK zij de taal beheersen, bij Spaans krijgen de leerlingen inzicht
in hoeverre zij voldoen aan het niveau volgens het ERK dat van hen in een bepaald leerjaar wordt
verwacht.
In de volgende dia staat een overzicht van de ERK eindniveaus per leerjaar en vaardigheid. Dat is

dus het eindniveau dat de leerling aan het eind van het jaar behaalt.

EUROPEES REFERENTIEKADER

Dia 14
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EUROPEES REFERENTIEKADER

Dia 15

MAAR WAT HOUDT ZO’N NIVEAU IN?
Om een beeld te geven van wat de niveaus inhouden, hebben we op de volgende dia’s
een overzicht geplaatst die een omschrijving geven van de verschillende ERK niveaus.

BASISGEBRUIKER

ONAFHANKELIJKE
GEBRUIKER

VAARDIG GEBRUIKER

EUROPEES REFERENTIEKADER

Dia 16

Basisgebruiker
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften
begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over

A1

persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een
simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang
(bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en

A2

alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan
in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het
gebied van diverse behoeften beschrijven.

EUROPEES REFERENTIEKADER

Dia 17

Onafhankelijk gebruiker
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig
voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden

B1

tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst
produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van
ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor
meningen en plannen.
Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen,
met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een

B2

normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met

zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een
standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
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EUROPEES REFERENTIEKADER

Dia 18

Vaardig gebruiker
Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan
zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan

C1

flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan

een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij
gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.
Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende

C2

gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag
doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in

complexere situaties, onderscheiden.
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