NASCHOLINGSPROGRAMMA FRANS VOOR ONDERWIJZERS
NDERWIJZERS
FORMAPRIM // SCHOOLJAAR: 2018 – 2019
201
U bent onderwijzer of onderwijzeres in Vlaanderen.
U voelt de nood of u heeft gewoon zin om te werken aan uw eigen niveau, expertise
en competenties in het onderwijzen van de Franse taal ?

Welkom bij Formaprim!
We werken ditt schooljaar rond volgend thema : “Spelenderwijs Frans leren!”
Het ‘spel’ als didactische werkvorm is niet meer weg te denken uit het onderwijs
Frans in het basisonderwijs.
- Welke (soorten) spellen/spelen
/spelen zijn geschikt?
- Welke doelstellingen koppelen aan welke spellen/spelen?
spel
- Welke taalvaardigheden kunnen we oefenen via welke spellen/spelen
spellen/spelen?
- Hoe grammatica en woordenschat oefenen via een spel?
- Hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen
lee
echt in het Frans spelen?
- Welke mogelijkheden biedt het spel voor evaluatie/toetsing tijdens de Franse les?
les
Al deze aspecten en nog meer komen aan bod !
En, vermits de sessies (overwegend) in het Frans verlopen, zijn ze ook een unieke
gelegenheid de eigen taalvaardigheid
alvaardigheid te oefenen !
Alle deelnemers ontvangen, naast de syllabus, ook concreet materiaal waarmee ze
aan de slag kunnen.
Om een kwalitatief programma aan te bieden wordt het aantal deelnemers per sessie
beperkt tot 18 en schrijven de onderwijzers zich in voor 3 sessies.
Iedere deelnemer ontvangt een aanwezigheidsattest na de 3e sessie.
De nascholingssessies worden georganiseerd in 6 steden (Antwerpen, Brugge,
Brussel,
ssel, Gent, Hasselt en Leuven) en gegeven door 1 of 2 navormers van het
FORMAPRIM-team.
Antwerpen

Brugge

Brussel

Gent

Leuven

Hasselt

07/11/2018
23/01/2019
24/04/2019

21/11/2018
30/01/2019
24/04/2019

24/10/2018
30/01/2019
03/04/2019

07/11/2018
06/02/2019
03/04/2019

21/11/2018
13/02/2019
24/04/2019

07/11/2018
06/02/2019
24/04/2019

Doelgroep:
Onderwijzers derde tot en met zesde leerjaar.

Locaties
•
•

•
•
•
•

Lycée International, Lamorinièrestraat 168A, 2018 Antwerpen
Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding, St.
Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Vzw Roeland, Krijgslaan 18-22, 9000 Gent
Hogeschool PXL, Departement Lerarenopleiding, Vildersstraat 5, 3500
Hasselt
UC Leuven-Limburg, Departement Lerarenopleiding Campus
Hertogstraat, 178, 3001 Heverlee
Allliance française Bruxelles-Europe, Kunstlaan 46, 1000 Brussel

Inschrijvingsvoorwaarden:
Elke deelnemer schrijft zich in voor de drie nascholingsnamiddagen
De inschrijving gebeurt via bijgevoegd inschrijvingsformulier
De handtekening en de stempel van de directeur zijn noodzakelijk.
Het inschrijvingsformulier wordt vóór 8 oktober 2018 (na deze datum is inschrijven
enkel mogelijk als er nog plaats is) verwacht op:

PROFFF vzw – Marijke De Regge
Oscar De Reusestraat 22
9040 Gent
mde_regge@hotmail.com

Inschrijvingskosten:
De inschrijvingskosten bedragen € 120 per persoon voor drie vormingsnamiddagen
(€ 60 voor studenten).
Na de aanvaarding van uw inschrijving ontvangt de school een factuur.
De inschrijving is pas definitief vanaf het ogenblik dat het inschrijvingsgeld is gestort.
Opleidingscheques worden niet aanvaard.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Één formulier per deelnemer.
Gelieve alle items (inclusief mailadressen) goed leesbaar in te vullen.
Onvolledige inschrijvingsformulieren worden niet aanvaard.
Naam / Voornaam: ………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………..
Mailadres: (mailadres van de school, indien u geen mailadres heeft)
…………………………………………………………………………………..
Schrijft zich in voor drie nascholingssessies Frans in dezelfde stad. (Keuze
aankruisen a.u.b) € 120 per deelnemer .
Van 14 uur t/m 17 uur
Te Antwerpen
07/11/2018
23/01/2019
24/04/2019

Te Gent
07/11/2018
06/02/2019
03/04/2019

Te Brugge
21/11/2018
30/01/2019
24/04/2019

Te Brussel
24/10/2018
30/01/2019
03/04/2019

Te Leuven
21/11/2018
13/02/2019
24/04/2019

Te Hasselt
07/11/2018
06/02/2019
24/04/2019

Naam van de school:………………………………………………………………..
Onderwijsnet: (GO, OVSG, KathOndVla)) : ……………………leerjaar: ………….
Instellingsnummer:………………………………………………………………….
Adres: …………………….……………………………………………………….…..
Telefoon:………………………………………FAX: ……………………………….
Mailadres van de school: ………………………………………………………….
Naam van de directeur: ……………………………………………………………
Totaal bedrag inschrijvingsgeld over te maken : € 120
Handtekening van de directeur en stempel van de school

€ 60 (studenten)

