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Nieuwsbrief 2014-2015: 1 – 27.08.2014 

 
Naar aanleiding van de persberichten die onlangs verschenen bij de lancering van het 
“Talenplein” op www.linguacluster.org vindt u hierna een overzicht van wat u daar nog meer aan 
nuttige hulpmiddelen kunt vinden. Volgende week sturen we u ook de data van onze komende 
activiteiten en uiteraard van Olyfran-28. 
 

 

 

Voor een algemeen overzicht van wat genoemde site u kan bieden, kunt u het 

‘inspiratieboek’ downloaden:  

www.linguacluster.org  >  download  > Linguacluster inspiratieboek 
 

 
Maar gemakshalve hierna een overzicht op basis van de doelgroepen: 
 

Voor de kleinsten: taalsensibilisering: 

� Het boek (methode) “Auf die Plätze, klaar, partez!” 
� Het infoboek “Euregio vis-à-vis” (in drie talen) 

 

 

Voor adolescenten (en ouderen):   www.linguacluster.org  

 

Toegang in vier talen: DE, EN, FR, NL 
én voor de Franse taaloefeningen ook IT en ES 

 

� Algemene taal: “Talenplein”: DE, FR, NL 

 

• Inhoud: taaloefeningen (voor Frans meer dan 8000 op alle ERK-niveaus, voor NL 
en DE telkens meer dan 1000 op A1-A2 van ERK), cultuurcommunicatieve 
oefeningen (min. 100 per taalgebied), oefeningen over de EMR en over de EU 
(beide laatste in de speciaal ontwikkelde multimediale auteurssoftware EMCG) 

• Presentatievormen: schriftelijk, mondeling, beide gecombineerd 
• Werkmodi: 1) oefening (d.i. met alle hulpmiddelen: woordenboek, toegang tot 

oplossing, feedback), 2) test (zonder hulp), 3) volgens leerpad (thematisch volgens 
grammatica en lexicon) 

• Lay-out: met of zonder illustratie 
 

� Het “leerlingenplatform”: tandemleren onder discreet toezicht 
 
� Domeinspecifieke taalopleidingspakketten: vijf beroepen (secretaresse, 

onthaalbediende, informaticus, logistiek bediende of commercieel vertegenwoordiger) 
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� Bedrijfsstages in een ander taalgebied van de EMR: gegevensbank bij ‘Maison des 
Langues’ (Luik) 

 
Voor (toekomstige) taalleraars: 

 

� Euregiomodule voor (toekomstige) taalleerkrachten 
� Sitotheek 
� Taalkriebels 
� Taalslogans 
� Handleiding voor klasuitwisselingen (zie download op de site) 
� Folders, posters, enz. (zie download op de site) 

 

 

OPROEP: de linguaclustersite is ook uw site!!!!! 

 

� Komt u een stimulerende slogan tegen, stuur hem ons met vermelding van auteur. 
� Heeft u leuke vertalingen van leerlingen of komt u leuke situaties tegen gebaseerd op talige of 

cultuurcommunicatieve misverstanden, stuur ze ons voor de rubriek “taalkriebels”. 
� Kent u een interessante site voor taalleraars, deel hem ons mee met een korte kritische 

voorstelling (max. 5 à 10 lijnen) 

 
 
 
U WIL UW ONDERWIJS DYNAMISEREN EN PERSONALISEREN? 

 

 

Dan kan CommArt u helpen met zijn e-taalleermethoden: zie www.commart.eu 

 
� Voor “full beginners”: de reeks Linguacom (nu 9 taal-cultuurcombinaties beschikbaar, 

o.m. NL-FR, NL-SK, NL-RO, TR-NL, FR-NL, RO-NL, SK-NL) 
� Voor gevorderden: de reeks DBC (NL-FR, NL-DE) 
� Voor wie veel reist of in het buitenland werkt: de reeks Plurilingua (nu 34 taal-

cultuurcombinaties beschikbaar, o.m. NL-FR, NL-EN, NL-DE, NL-PL 
 

Deze e-modules zijn beschikbaar “downloadable” (u haalt ze af via het internet en 

installeert ze op uw eigen PC) en voortaan ook “in the cloud” (u werkt via internet en 

beschikt dus altijd over de laatste versie van uw pakket) 

 
 

P.S. Wilt u zelf e-lesmateriaal maken: zie www.commart.eu  > EMCG. 
 
 
 
INFO: www.linguacluster.org 
 Of via mail via “contacts” op net genoemde site 
 Of telefonisch: 011 26 86 80 of 011 26 86 55 


