Addendum bij de prospectus
Sint-Jozefsinstituut-College

CLIL in het

Sint-JozefsinstituutCollege
Sinds een tweetal jaar kan je in het Sint-Jozefsinstituut-College ook bepaalde lessen in een vreemde taal volgen.
CLIL staat voor een aanbod van zaakvakken die in een vreemde taal gegeven
worden. In het Sint-Jozefsinstituut-College van Torhout kiezen we daarbij voor
de maximale aanpak, d.w.z. het vak wordt van de eerste tot de laatste minuut
(van lessen tot en met examens) in de vreemde taal gegeven. Alleen dan is er
immers sprake van een duidelijke leerwinst zowel voor de vreemde taal als voor
het zaakvak.

Waarom zou je CLILL’EN?
Omdat het een goede manier is om nog beter te worden in de vreemde taal omdat je niet enkel over de taal leert, maar je gewoon de taal nodig hebt om het
zaakvak te leren. Er is leerwinst in het taalvak en zelfs ook in algemene taalvaardigheid.
Omdat een goede taalkennis voor iedereen belangrijk is. Zo kan het je b.v. ook
op weg helpen bij je verdere studies waar steeds meer handboeken in het Engels
aangeboden worden.
Omdat CLIL leidt tot een andere manier van les volgen wat vaak een extra motivatie betekent .
Omdat CLIL uitnodigt tot een andere studiehouding (meer synthetiseren, beter
gedachten organiseren en grotere aandacht voor formulering van gedachten)
zonder dat het nadelig is voor het zaakvak.
Omdat een zaakvak in een vreemde taal volgen niet gemakkelijker is dan in het
Nederlands, maar ook niet moeilijker (zeker niet als je zoals op onze school ook in
de taallessen ondersteuning krijgt).
Omdat het Sint-Jozefsinstituut-College er ook voor kiest om aan het CLIL-traject
zoveel mogelijk internationaliseringsprojecten te koppelen.
Omdat je ook tijdens middaguren extra uitleg kan krijgen.
Omdat de taaklast vermindert doordat de opdrachten voor zaakvak en taalvak
gecombineerd worden.

Ons CLIL-aanbod 2017-2018 *
Fysica in het Engels:
5de & 6de jaar We Wi6
Geschiedenis in het Frans:
3de jaar Latijn B (of Grieks onder
voorbehoud) en aansluitend ook in
het 4de jr.
Geschiedenis in het Engels:
5de jaar humane wetenschappen
(en aansluitend ook in het 6de jr.)
Geschiedenis in het Engels:
5de jaar richtingen met Latijn (en
aansluitend 6de jr.)
Onder voorbehoud:
L.O. in het Frans
5de jr. (en aansluitend 6de jr.)
Informatica in het Engels:
5de jaar IT & netwerken/
Accountancy en IT (en aansluitend
6de jaar)

