Notitie Engels St. Jozefschool mei 2019
Het leerteam Engels heeft een advies uitgebracht naar de directie. Dit advies is gebaseerd op basis
van twee jaar breed onderzoek doen naar de wijze waarop het vak Engels geïmplementeerd kan
worden vanaf groep 1 op de St. Jozefschool. Het advies heeft betrekking op de wijze waarop Engels
de komende jaren verder vorm zal worden gegeven en wat dit betekent voor de vereiste/ benodigde
vaardigheden van het team. Het document: Ambities van de St. Jozefschool t.a.v. Engelstalig
onderwijs en internationalisering is hierbij als leidraad gebruikt. Op basis van het advies en de
toelichting middels een gesprek tussen het ontwikkelteam Engels en de directie, neemt de directie
het advies over. Hieronder wordt uiteengezet hoe het Engels de komende jaren vorm zal gaan
krijgen, waarbij het team in de verschillende fasen meegenomen zal worden.
Vanuit welke visie is gekozen voor Engels vanaf groep 1?
De Sint Jozefschool is een Amsterdamse school in een internationaal georiënteerde omgeving. De
school ligt in de nabijheid van de internationale Zuid-as en de populatie van de school is door
opleiding en banen internationaal georiënteerd. Tevens is de buitenschoolse kennis van kinderen
groot doordat het aanbod van Engels buiten school toeneemt. De school valt onder het ASKO
bestuur. Dit bestuur heeft internationalisering als speerpunt opgenomen in het onderwijsaanbod en
ook de gemeente Amsterdam ziet het als kerntaak van de Amsterdamse scholen haar kinderen voor
te bereiden op het leven en werken in een internationale omgeving door o.a. vroeg
vreemdetalenonderwijs. Het leren van Engels als ‘additional language’ kan bijdragen aan
internationalisering, aan cultuureducatie en wereldburgerschap. Het vroeg aanleren van Engels als
vreemde taal heeft voor de kinderen het voordeel dat zij ook al jong met niet-Nederlandse
leeftijdsgenoten kunnen communiceren en begrip krijgen voor kinderen die geen Nederlands
spreken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen jonger dan 7 jaar de Engelse taal spontaner aanleren en
gebruiken en meer plezier beleven aan het spreken ervan. Zie voor meer informatie het
startdocument: Ambities van de St. Jozefschool t.a.v. Engelstalig onderwijs en internationalisering.
In de wet staat dat alle basisscholen verplicht zijn het vak Engels vanaf groep 7 te geven. Wij kiezen
ervoor het vak vanaf groep 1 te geven, met daarin een rustige opbouw naar boven toe.
Wat betekent dit concreet?
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er in alle groepen Engels gegeven en staat dit op het weekrooster
ingepland. Doordat we hiervoor kiezen, word je als school een VVTO-school genoemd. De letters
staan voor Voor Vreemde Talen Onderwijs. Dit is iets anders dan tweetalig onderwijs. Bij tweetalig
onderwijs wordt het onderwijs volgens bepaalde percentages in twee talen gegeven. Dit is echter
niet onze ambitie. We blijven een Nederlandstalige school. De komend jaren zal duidelijk worden of
we ook voor een officieel keurmerk willen gaan, maar dit hoeft niet. Voor nu is gekozen ons niet te
richten op de vereisten om een officiële VVTO-school te worden, maar ons te richten op het
realiseren van een gedegen doorgaande lijn in het vak Engels van groep 1-8.
Hoe zal het vak Engels in de verschillende groepen eruitzien?
In de groepen 1-2 zal Engels gekoppeld worden aan de thema’s die er spelen. Er wordt minimaal 30
minuten per week besteed aan (korte) Engelse activiteiten, verdeeld over meerdere dagen. Te

denken valt aan het voorlezen van een Engels prentenboek, het aanleren van
een liedje, telactiviteiten, de kleuren, de seizoenen, etc… De methode Stepping
Stones biedt (digitaal) materiaal om als bron te gebruiken. De woordenlijsten die Stepping Stones
biedt worden gebruikt bij de themavoorbereiding.
In groep 3-4 staat ook 30 minuten per week gepland voor Engelstalige korte activiteiten. Gezien het
volle programma wordt ook hier niet gekozen om te werken met een methode als verwerking maar
kan Stepping Stones als bron worden gebruikt. De woordenlijsten worden wel gebruikt. Het doel is
aan te sluiten bij de thema’s die er spelen en aandacht voor luisteren en spreken in te bouwen. Denk
aan voorlezen, liedjes zingen en nieuwe ‘chunks’ (korte standaardzinnetjes als: do you like....). Lezen
en schrijven wordt in deze groepen zoveel mogelijk vermeden. De 30 minuten zijn verdeeld over
meerdere korte momenten in de week.
Groep 5 zal een begin maken met Stepping Stones 1a. Dit is het lesmateriaal dat hoort bij groep 1-4.
In het komende schooljaar wordt hiervoor gekozen om voor een goede instap te kunnen zorgen. Per
week zal er 45 minuten in totaal aan Engels worden gegeven, verdeeld over meerdere momenten.
De groepen 6-8 gebruiken Stepping Stones en bieden totaal 60 minuten Engels aan in de week.
Wat wordt er aan vaardigheid verwacht van de leerkrachten?
Als school hebben we de ambitie om alle leerkrachten op minimaal B2 niveau te krijgen. In het
huidige schooljaar hebben alle leerkrachten al een test gedaan en is het niveau in kaart gebracht.
We willen graag dat iedereen het vak Engels kan leren geven. We vragen hiervoor enthousiasme en
de bereidheid je hierin te ontwikkelen. Mocht blijken dat het streefniveau (B2) niet haalbaar is, dan
wordt daar in redelijkheid met elkaar over gesproken.
Voor het geven van Engels met Stepping Stones zien we de noodzaak van het B2 niveau groter in de
bovenbouwgroepen, aangezien de lesstof ook op een dergelijk niveau ligt. In de onderbouw ligt het
vereiste niveau van leerkrachten lager. Wel gaan we er vooralsnog vanuit dat iedereen het vak
Engels kan gaan geven.
Welke ondersteuning en scholing wordt hiervoor geboden?
Leerkrachten kunnen waar nodig bijgeschoold worden op het gebied van Engelse taalvaardigheid en
vakdidactiek. De Sint Jozefschool biedt meerdere mogelijkheden om deze scholing en ontwikkeling
te realiseren.
- Er wordt een opleiding via Early Bird aanboden in Canterbury waarbij 5 dagen gewerkt wordt
aan vakdidactiek, classroom English, werkvormen en spelactiviteiten en eigen
taalvaardigheid
- Er is een aanbod ‘Lets Talk’, via Early Bird te volgen
- Er kan op school zelf door een vakspecialist een cursus taalvaardigheid worden gegeven
- Er kan op eigen initiatief (en in overleg) voor een andere vorm van scholing gekozen worden
- Er wordt coaching aangeboden door Tessa, onze Engelse taalspecialist. Denk aan samen
lessen voorbereiden, samen geven, feedback krijgen, etc…
- Er zijn drie Engels specialisten binnen het team die coaching, stukjes scholing en
ondersteuning kunnen bieden

Samengevat
De ambitie ligt er dat iedereen het vak Engels leert geven. We vragen hiervoor
enthousiasme en de bereidheid je te ontwikkelen in dit vak. We gaan het komende schooljaar de
leerlijn verder vormgeven waarbij het ontwikkelteam Engels de bouwen gaat ondersteunen. In de
bouwbijeenkomsten en de parallelmomenten zal aandacht zijn voor Engels en zal het leerteam actief
meedenken in het vormgeven ervan.
Daarnaast zal het ontwikkelteam nadenken hoe Engels breder kan worden ingezet in het kader van
de internationalisering die gaande is. Denk aan een paar keer per jaar een Engelse middag, een keer
een thema afsluiting in het Engels, een ander vak in het Engels geven, een Engelstalige school in
Europa als partner….èn we gaan voort in deze ontwikkeling stap voor stap.

