
MVT LIO-dag 2018: laatste puntjes :-) 

 

Programma 

De dag begint om 11.15 met een welkomstwoord (inloop met koffie/thee vanaf 11.00) en 
wordt vanaf 17.15 afgesloten met een borrel. Centrale locatie is de hal van het 
Ruppertgebouw op de Uithof in Utrecht (zie onder voor een routebeschrijving). Hierbij nog 
even een reminder over de algemene opzet: 

 

11.15-11.30: Welkom 
11.30-12.45:  Workshopronde 1 (taaloverstijgend) 
12.45-14.00:  Lunch 
14.00-15.00:  Keynote 
15.15-16.15:  Studenten Duits, Frans, Spaans: Workshopronde 2 (taalspecifiek) 
                       Studenten Engels: Goede Praktijkenmarkt 
16.15-17.15:  Studenten Duits, Frans, Spaans: Goede Praktijkenmarkt 
                       Studenten Engels: Workshopronde 2 (taalspecifiek) 
17.15-…         Borrel 
 

Op de dag zelf zijn er geprinte programma’s aanwezig zodat je snel kan zien naar welke 
lokalen je moet voor de workshops waar je voor geregistreerd bent. Dit programma zal op de 
dag zelf ook digitaal beschikbaar zijn op de LIO-dagwebsite 
(https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/landelijke-lio-dag-2018/).  

 

Keynote 

Zoals eerder aangekondigd zal de keynote dit jaar verzorgd worden door Anna Kaal (VU). De 
titel is ‘Taalbewust MVT-onderwijs: van communicatie naar creativiteit en burgerschap’. 

Taal is als het ware het ‘smeermiddel’ van de maatschappij; inzicht in de werking van dit smeermiddel, in de 
mooie en grappige, maar ook manipulatieve en gecompliceerde kanten van taal, lijkt essentieel om als 
volwaardig burger in de samenleving te kunnen functioneren. Het is de vraag of ons huidige curriculum 
leerlingen genoeg bewust maakt van deze belangrijke rol. Taalbewustzijn wordt dan ook vaak genoemd om 
taalonderwijs te vernieuwen. Maar wat is taalbewustzijn precies? En hoe zou je dit in je les kunnen 
implementeren? Aan de hand van voorbeelden van onderzoek en praktijk wordt taalbewustzijn tastbaar 
gemaakt. 

 

Goede praktijkenmarkt 

Graag brengen wij ook de goede praktijkenmarkt ook terug onder de aandacht. Tijdens de 
Praktijkenmarkt leer je de vakcollega’s van andere opleiding beter kennen en wissel je 
interessante en leuke onderwijsideeën uit. Dat betekent dat je zelf iets moet meenemen: in 
kleine groepen is het geven en nemen! Het gaat om opdrachten, werkwijzen of thema’s. Het 
kan iets zijn dat je zelf in de les gebruikt hebt en waarover je enthousiast bent, maar het kan 
ook materiaal zijn van je vakcoach of iets dat je op internet hebt gevonden. 

Neem je materiaal mee en zorg voor een aantal kopieën die je aan je collega’s kunt uitdelen. 
Aan het eind van de dag gaat hopelijk iedereen met veel nieuwe interessante ideeën naar 
huis. 

https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/landelijke-lio-dag-2018/


Lunch 

We hebben slechts een paar aanmeldingen ontvangen i.v.m. lunch. Voor alle veiligheid 
hebben we toch maar 25 plaatsen vastgelegd in de Sodexokantine. Als er toch meer 
gegadigden zijn en er wat minder plaats is in de rest van de kantine hopen we dat jullie een 
beetje kunnen afwisselen ;-) De workshopleiders hebben ook een tafel in de kantine. 

 

Hulp 

Ben je student aan de UU en vind jet het leuk om vanaf 10 uur te komen helpen? Stuur dan 
een mailtje naar Bert Le Bruyn (b.s.w.lebruyn@uu.nl) 

 

Routebeschrijving 

Alle info i.v.m. bereikbaarheid van de Utrechtse Uithof kan je vinden op 
https://www.uu.nl/organisatie/vastgoed-en-campus/campus-usp-de-uithof/bereikbaarheid. 

Als je gebruik maakt van het OV kom je n.a.w. aan in Utrecht Centraal. Daar kan je het best 
Bus 12 nemen (naar de Uithof WKZ via Galgenwaard) op perron C8 (Jaarbeurszijde) en 
afstappen aan halte Heidelberglaan. Deze bus gaat regelmatig dus geen nood als je er eentje 
net mist. 

 

Het rode kruisje geeft aan waar je ongeveer zal stoppen met de bus en het rode bolletje geeft 
aan waar het Ruppertgebouw is. Er zijn verschillende ingangen en als je de juiste richting uit 
loopt kan je echt niet missen :-) 

 

Vragen? 

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Bert Le Bruyn 
(b.s.w.lebruyn@uu.nl). 

https://www.uu.nl/organisatie/vastgoed-en-campus/campus-usp-de-uithof/bereikbaarheid
mailto:b.s.w.lebruyn@uu.nl

