Visietekst op leren - Vreemde Talen CVO Creo
De afdeling Vreemde Talen biedt kwaliteitsvol communicatief taalonderwijs aan. Aangezien ons
onderwijs door de overheid gesubsidieerd wordt, zijn wij gebonden aan het evalueren van
leerplandoelstellingen. Pas als je die doelen haalt, kan je overgaan naar een volgende module of
een volgend niveau. De basisprincipes rond evalueren die in de algemene visietekst van CVO Creo
vermeld worden, worden in deze tekst naar de specifieke noden van de afdeling Vreemde Talen
vertaald.
We brengen je op voorhand op de hoogte van wat je van de cursus mag verwachten, net zoals
van de evaluatievormen/-momenten die erbij horen. In onze portfolio’s/charters krijg je zicht op
wat je op het einde van de module zal kennen en kunnen. Hier kan je je persoonlijke vorderingen
aanvinken. Op deze manier helpen we je ook om inzicht in je eigen leerproces te verwerven. Het
document biedt je dus een stevige houvast. Heb je nood aan extra begeleiding? Spreek je
leerkracht aan en of maak oefeningen op onze blog: http://cvoblog.be/creotalen/.
Het paswoord is creocursist.
In ons centrum zijn we ervan overtuigd dat een taal leren meer inhoudt
dan het oefenen in de klas. Daarom bieden we jou een waaier van
activiteiten aan, waarmee we je onderdompelen in de taalcultuur.
Evaluatiemomenten zijn motiverende momenten. We zijn ervan overtuigd dat de evaluatie jouw
leren moet stimuleren en jou enkel kan doen groeien. We voorzien op regelmatige basis in en
buiten de klas feedbackmomenten waarbij we je sterke en zwakke punten belichten en de nodige
handvaten aanreiken om te blijven groeien. Waar nodig zullen we jouw traject bijsturen. We
kiezen voor een brede waaier aan “stressless” evaluatievormen en voor realistische taken in een
zo authentiek mogelijke context, die gerust ook thuis gemaakt kunnen worden. Elk leerplandoel
wordt minstens één keer geëvalueerd en er wordt aandacht geschonken aan de attitudes en leeren communicatiestrategieën. De evaluaties zijn een weerspiegeling van de lespraktijk, de
leerplandoelen en de inhouden van de charters.
Er wordt van jou verwacht dat je op regelmatige basis naar de les komt én participeert om
optimale slaagkansen te creëren om over te kunnen gaan naar een volgende module. Bij geval
van (langdurige) ziekte of afwezigheid (vb. reizen voor het werk) is het belangrijk een
doktersbriefje of een attest/document ter verantwoording in te dienen op het secretariaat (ook
als je geen educatief verlof geniet!) – zo ben jij als cursist gewettigd afwezig.
Heb je zelf nog vragen? Neem dan contact op met je leerkracht.
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