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MEERTALIGHEID IN EEN
OASE VAN GROEN
Meer taal = Meer toekomst
Meertalig Atheneum Woluwe
Grote Prijzenlaan 59
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Tel.: 02 771 37 42

Wat is CLIL?
-

onderwijzen van niet-taalvakken in een vreemde taal.

Fax: 02 771 31 93
info@atheneumwoluwe.be

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning: het

-

http://www.atheneumwoluwe.be/

De leerkracht bereikt de opgelegde eindtermen voor zijn vak en
werkt daarenboven aan de taaldoelen van de taal waarin het vak
onderwezen wordt.

-

De leerlingen beheersen dezelfde leerstof, maar zullen daarnaast
ook hun taalvaardigheid van de onderwijstaal sneller zien
evolueren dan in niet-CLIL-scholen.

De voordelen van CLIL
-

Meertalig Atheneum
Woluwe?

nemen aan de les.
-

Brussel met speciale aandacht voor

-

troef is, door onze Brusselse context
en onze locatie in de hoofdstad van

Leerlingen worden mondiger en praten met meer zelfvertrouwen in
diverse talen.

m e e rt a l i g h e i d . We g e l o v e n a l s
schoolteam dat meertaligheid een

Sterke leerlingen zien CLIL als een extra uitdaging en blijven
gemotiveerd.

Het Meertalig Atheneum Woluwe is
een Nederlandstalige GO! school in

CLIL geeft anderstalige leerlingen meer motivatie om deel te

-

CLIL vergroot het leerplezier.

-

CLIL sloopt de muren tussen verschillende vakken.

Europa. Meertaligheid bereidt onze
leerlingen optimaal voor op studies
aan de universiteit of hogeschool en
helpt bij de culturele, sociale en
intellectuele ontwikkeling van onze
leerlingen. Daarom krijgen al onze
leerlingen vakken in verschillende
talen, CLIL-onderwijs genoemd.
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Troeven van CLIL op MAW
-

MAW is een van de pioniers van het CLIL-onderwijs en kan putten
uit meer dan negen jaar ervaring.

-

Ook lessen die in het Nederlands worden gegeven, leggen de
nadruk op taal.

-

CLIL-leerkrachten volgen continu nascholingen, zodat ze steeds op
de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten
binnen het CLIL-onderwijs.

Vakken met CLIL:
1ste graad:
- Aardrijkskunde (Frans)

-

CLIL-leerkrachten bezitten de vereiste taalattesten. Op die manier
garanderen we een hoog taalniveau in de lessen.

-

De CLIL-lessen hebben Frans of Engels als instructietaal.

- Economische en nanciële
competenties (Frans)

Brede School
MAW vergroot de leefwereld van de leerlingen door samen te werken

2de graad:

met externe organisaties, zoals het gemeenschapscentrum ‘Kontakt’,
de Vrije Universiteit Brussel, de beeldende en muziekacademie en de

- Aardrijkskunde (Frans)
- Informatica (Engels)
- Economische en nanciële
competenties (Frans/Nederlands)
- Burgerschapseductatie (Engels) (vanaf
2022-2023)

gemeentelijke bibliotheek De school beschikt ook over een moderne
sporthal.

CLIL en andere schoolprojecten
MAW is regelmatig in de weer met meertalige projecten. Dankzij onze
blog (https://maw.wordpress.com/) worden ouders, oud-leerlingen en
leerlingen op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op onze

- Science & English (Engels)

school.

3de graad:
- Aardrijkskunde (Frans)
- Chemie (Engels)
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