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Engels/MVT
effectieve grensoverstijgende 

communicatie
Leerlingen leren:

korte uitingen, vragen en instructies in eenvoudige gesproken teksten over alledaagse en vertrouwde situaties begrijpen en/of opvolgen.

met één of enkele woorden adequaat te reageren op een simpele uiting van de ander.

eenvoudige vaste woordcombinaties (chunks) uit te spreken en/of te herhalen, te denken valt aan meezingen met een liedje.

eenvoudige informatie te verwerken op basis van een korte beschrijving in de doeltaal; te denken valt aan het maken van een tekening of een 

fysieke beweging.

Creatieve vormen van taal Leerlingen leren:

dat ze plezier kunnen beleven aan eenvoudige creatieve uitingen in een andere taal.

zich te verplaatsen in personages en situaties, al worden verhalen in een andere taal verteld; te denken valt aan het voorlezen van prentenboeken 

in het Engels.

zich open en nieuwsgierig op te stellen ten opzichte van andere (fantasie)werelden.

dat er contexten zijn waarin andere talen worden gesproken.

zelf korte en eenvoudige creatieve uitingen te bedenken en te delen.

Interculturele communicatieve 

competentie
Leerlingen leren:

dat er culturele overeenkomsten en verschillen bestaan tussen de eigen leefwereld en die van een ander kind, bijvoorbeeld een klasgenoot.

bewust worden van overeenkomsten en verschillen in enkele simpele cultuuruitingen, door ze in simpele taaluitingen waar te nemen en ze te 

benoemen.

nieuwsgierigheid ontwikkelen naar taal- en cultuurdiversiteit binnen hun eigen leefomgeving in contact met anderen.

Taalbewustzijn Leerlingen leren:

bewust worden van eenvoudige regels in een andere taal door er zelf mee te experimenteren. Te denken valt aan ontkenningen, klank-

tekenkoppelingen of eenvoudige grammaticale structuren.

bewust worden van enkele verschillen in conventies tussen talen door er zelf mee te experimenteren. Te denken valt aan het gebruik van 

beleefdheidsvormen (bijvoorbeeld jij en u vs. you).

dat talen elkaar kunnen beïnvloeden. Te denken valt aan de gevoelswaarde van (leen)woorden en uitdrukkingen uit andere talen zoals cool en 

chillen.

talen op een effectieve manier leren, door na te denken over welke strategieën voor hen het beste werken.

spreek- en schrijfdurf ontwikkelen bij eenvoudige uitingen in een andere taal.

Meertaligheid Leerlingen leren:

de talen in hun leefomgeving waarnemen en zich bewust worden dat mensen meerdere talen en taalvariëteiten kunnen beheersen die ze op 

verschillende momenten inzetten.

een open en nieuwsgierige houding ontwikkelen ten aanzien van verschillende talen, taalvariëteiten en talige culturele uitingen in hun directe 

vertrouwde omgeving.

overeenkomsten en verschillen tussen talen in een speelse setting ontdekken.

vertrouwd raken met verschillende talen; te denken valt aan het experimenteren met begroeten, tellen of het (na)zingen van verjaardagsliedjes in 

de talen van de kinderen in de klas.

dat talen en taalvariëteiten onderdeel zijn van hun identiteit en bijdragen aan wie ze zijn.
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