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Doe jij ook mee?

Leerlingen van Esprit Scholen in 
Amsterdam kunnen sinds 
november 2017 een extra taal 
leren. Ze kunnen kiezen uit 
Arabisch, Chinees, Italiaans, 
Russisch, Spaans en Turks, en 
soms uit Duits en Frans. 

Taal naar Keuze, zo heet dit 
project, gaat door in schooljaar 
2018/9. 

Hoeveel tijd zal het 

je kosten?

Elke week heb je 1,5 uur les, op 
een vaste ochtend, middag of 
namiddag. Thuis ben je er 
wekelijks twee uur mee bezig, 
of meer, als je dat zelf wilt. 

Als je meedoet met Taal naar 
Keuze, dan doe je dat voor het 
hele schooljaar. Aanwezigheid is 
verplicht, net als bij gewone 
lesuren.

Individueel of samen?

Kies je voor Chinees, en weet je nog vrijwel niets van deze taal, dan start 
je op beginnersniveau. Kies je voor Arabisch, en kun je het al aardig 
spreken, dan hoor je bij de gevorderden. Alle niveaus kunnen bij elkaar 
in de klas zitten. In 2018/9 zijn er groepen voor leerlingen in de 
onderbouw, en voor leerlingen in de bovenbouw. 

Vaak kun je op je eigen school blijven, maar niet altijd. Taal naar Keuze 
doe je samen met leerlingen van andere Esprit Scholen: leeftijden en 
schoolniveaus door elkaar heen, samen en op afstand, in één klaslokaal, 
echt of virtueel.

Taal naar 
Keuze



Komt het op je 

rapport?

Aan het eind van een jaar Taal naar 
Keuze krijg je een certificaat van 
deelname met daarop je 
taalniveau. Heb je hoge ambities, 
dan kun je de taal als keuzevak 
doen, met eindexamen. Een erkend 
certificaat behalen via een extern 
taleninstituut behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

Beheers jij een van de talen al 
redelijk of goed? Wil je dan 
assistent worden van de docent? Je 
helpt daarmee je medeleerlingen, 
je krijgt een extra aantekening,  
en mogelijk ook een andere vorm 
van waardering.

Wat ga ik leren?

Je kunt zelf kiezen wat je wilt leren. 
Wil je de Turkse krant kunnen lezen, 
of liever Spaanse films volgen zonder 
ondertiteling? In principe kan alles. 
Samen met de docent stippel je je 
eigen leerpad uit. Maar natuurlijk 
leer je ook samen met je klasgenoten. 
Je werkt aan een performance, een 
stukje toneel of film, een Arabisch lied 
of Russische underground muziek. 
Samen maken jullie een plan.

De niveau-indicaties van het 
Europees referentiekader (ERK/
CEFR) worden gebruikt: A1, A2, B1, 
B2, C1

Waarom dit project?

Esprit Scholen, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, wil leerlingen 
de mogelijkheid bieden om meer met (vreemde of thuis-) talen te doen. 
Talenkennis is van ongekend belang. Denk aan alle mensen op de wereld die 
Spaans of Chinees spreken. Amsterdam is een global village, waarin 
internationalisering kan bloeien dankzij het Engels, en dankzij alle andere 
talen. 

Beheers jij een andere taal naast het Nederlands en Engels?  En wil je die 
kennis versterken, dan kan Taal naar Keuze jou nu, of later, die mogelijkheid 
bieden. Een extra taalvak verrijkt je schoolcarrière, en het geeft je een breder 
toekomstperspectief.



Logo Cartesius

Logo Aics

Logo Crtesius2

Logo Berlage 

Logo Marcanti

Logo Mundus

Logo 4e Gym

De inschrijvingen voor het 
schooljaar 2018/9 starten begin juli 
2018. Leerlingen van alle 
onderstaande scholen van Esprit 
ontvangen dan een uitnodiging 
vanuit Magister. Het definitieve 
rooster wordt daarna bekend 
gemaakt. 

Meer is te vinden op:
www.taalnaarkeuze.nl 
www.espritscholen.nl

Of stuur een mail naar:

Janske van Rees 
j.vanrees@marcanti.espritscholen.nl

of naar Karijn Helsloot
k.helsloot@cb.espritscholen.nl

Wil je meer 

informatie?

Op 21 juni 2018 laten leerlingen 
van Taal naar Keuze in 
performances zien wat zij hebben 
gedaan. Deze Food Manifestation 
vindt plaats op het Marcanti 
College, van 16.30 tot 18.30 uur. 
Iedereen is welkom, ook ouders.

Je kunt vragen stellen, gerechten 
proeven en met leerlingen van 
Taal naar Keuze praten.

Deelnemende scholen




