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Mis het niet: uniek congres over taalvaardigheid!

CPS organiseert op 15 oktober het eerste Nationale Congres Taal en Lezen. Een uniek evenement waarbij 
taalvaardigheid centraal staat. Relevante kennis, actuele inzichten en toepassingen uit alle taaldomeinen  
komen aan bod in relatie tot uw vakmanschap en in relatie tot schoolontwikkeling. Daarbij worden alle  
aspecten van het lezen, schrijven, spreken en luisteren om te leren nauw aan elkaar verbonden.  
Met twee mini-masterclasses en keuze uit ruim 30 workshops, is het congres een aansprekende mix van 
kennisoverdracht, uitwisseling en concrete invulling van specifieke, vakinhoudelijke vraagstukken met veel 
gelegenheid tot interactie met experts en collega’s. Kortom: een evenement dat u niet mag missen!

Wat steekt u ervan op?

U doet verhelderende inzichten op en gaat aan het eind van de dag met bruikbare instrumenten naar huis 
die u kunt toepassen bij onder andere de monitoring van ontwikkelprocessen op het niveau van leerlingen, 
leerkrachten en management. 

Na afloop van het congres:
•  Heeft u relevante kennis verworven waarmee u uw 

handelingsrepertoire vergroot.
• Heeft u kennis gemaakt met praktijkvoorbeelden.
• Heeft u handvatten voor implementatie in de klas.
•  Heeft u handvatten voor borging in het kader van 

schoolontwikkeling

Voor wie: 

leerkrachten, interne begeleiders,  

taal- en leescoördinatoren, 

schoolleiders, bestuurders in 

het basisonderwijs, voor- en 

vroegschoolse educatie en  

PABO-docenten en studenten.



Mini-masterclasses en workshops

Na een tweetal centrale mini-masterclasses over brede taalontwikkeling en 
onlinegeletterdheid, worden in drie sessies ruim 30 workshops aangeboden, waarbij alle 
taaldomeinen aan bod komen. De rode draad hierbij is: geletterdheid, samenhang, 
referentieniveaus, onlinegeletterdheid, voor alle leerlingen, kwaliteit, recente inzichten, 
en actualiteit. In elke workshop komen relevante kennis, uitvoering in de praktijk 
(vergroten handelingsrepertoire en meer plezier in uw werk) en implementatie aan bod. 
Kijk voor het volledige aanbod van de workshops op www.cps.nl/congrestaallezen. 

Karin van Mortel
Mini-masterclass brede taalontwikkeling

Om samenwerkend te kunnen leren moet er gecommuniceerd worden en is een goede 
mondelinge taalvaardigheid basaal. Om probleemoplossend te kunnen denken en om 
kritische te kunnen reflecteren is geschreven of gesproken taal nodig. Om complexe 
teksten, print of online te kunnen evalueren is verdiepend - begrijpend lezen 
voorwaardelijk. Taal om te denken, taal om te communiceren, taal om te leren.  
Taal is de basis. In deze inleiding schetst Karin van Mortel het kader waarbinnen  
brede taalontwikkeling de 21e eeuwse vaardigheden van deze tijd ondersteunt.

Jeroen Clemens
Mini-masterclass online geletterdheid

We leven in een digitale netwerkmaatschappij. Om hier goed in te kunnen participeren 
hebben we nieuwe vaardigheden nodig. Van leerlingen van nu wordt verwacht dat ze 
zelfstandig, onderzoekend kunnen leren en lezen, bronnen kunnen zoeken, kritisch 
kunnen beoordelen, daaruit de bruikbare informatie kunnen kiezen, die samen te voegen 
en de gevonden antwoorden kunnen delen, meestal online. Dit vraagt nieuwe 
vaardigheden en strategieën. In deze mini-masterclass daagt Jeroen Clemens u uit om 
mee te doen aan het ontwerpen van goed onderwijs in onlinegeletterdheid en dit op uw 
school uit te proberen. Een grote, maar vooral ook een leuke uitdaging.

CPS Academie

Karin van de Mortel

Programma

09:30 - 10:00 Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 10:10 Opening door dagvoorzitter  

Myrthe Meurders
10:10 - 10:55 Mini-masterclass brede taalontwikkeling 

door Karin van de Mortel
10:55 - 11:15 Interactief intermezzo
11:15 - 11:30 Koffiepauze
11:30 - 12:25 Mini-masterclass online geletterdheid 

door Jeroen Clemens
12:25 - 13:05 Lunchpauze
13:05 - 13:55 Eerste workshopronde
13:55 - 14:05 Wisselpauze
14:05 - 14:55 Tweede workshopronde
14:55 - 15:10 Koffiepauze
15:10 - 16:00 Workshopronde 3

Jeroen Clemens

CPS Academie
Plotterweg 30
3821 BB Amersfoort
T [033] 453 43 03
www.cps.nl/academie | academie@cps.nl

Noteer 15 oktober in je agenda en schrijf je snel in op: 

www.cps.nl/congrestaallezen. 

Kosten:
€ 329,- (vroegboekactie)

Voordeelactie:
Elke derde en vierde 
deelnemer van 
uw school krijgt 
25% korting. 
Kijk voor meer 
informatie op  

www.cps.nl/voordeel


