
EDT-Platform                                                                                                                                                 
NIEUWSBRIEF 2 
01/22 
 

 

Poëzieweek 2022: Ramsey Nasr en natuur 

Ramsey Nasr is het boegbeeld van de Poëzieweek 2022! Het thema van de tiende editie is 

NATUUR en heeft als motto deze woorden van Nasr: ‘bloesemingen en overvloed’. We 

(her)ontdekken de poëzie in de natuur en de natuur in de poëzie. 

Campagne 2022 

Het grootste poëziefeest van de Lage Landen wordt in 2022 voor de tiende keer gevierd! Van 

Alkmaar tot Zottegem, van peuterklas tot leesgroep, iedereen doet mee! Acties en activiteiten 

worden overal te lande opgezet om poëzie te vieren. 

Poëziegeschenk 2022 

Publiekslieveling Ramsey Nasr schrijft het Poëziegeschenk 2022. Tien nieuwe gedichten 

worden gebundeld tot een bijzonder collectors item. Gratis verkrijgbaar in de boekhandel bij 

aankoop van € 12,50 aan poëzie. 

Websites / inspiratie 

Alle praktische informatie vind je terug op de campagnesite https://www.poezieweek.com/ 

Lessuggesties aan te vragen op: https://www.poeziecentrum.be/  

https://www.iedereenleest.be/ 

Tips om poëzie te laten leven op school  

https://www.iedereenleest.be/over-lezen/hans-monique-hagen-geven-vijf-tips-voor-meer-

poezie-op-school 

 

https://www.poezieweek.com/
https://www.poeziecentrum.be/
https://www.iedereenleest.be/
https://www.iedereenleest.be/over-lezen/hans-monique-hagen-geven-vijf-tips-voor-meer-poezie-op-school
https://www.iedereenleest.be/over-lezen/hans-monique-hagen-geven-vijf-tips-voor-meer-poezie-op-school
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Lidmaatschap European Centre for Modern Languages 

(ECML) 

België werd afgelopen zomer lid van het European Centre for Modern Languages (ECML) in 

Graz, Oostenrijk. Het centrum werd opgericht door de Raad van Europa. Dankzij het 

lidmaatschap kunnen we nu genieten van minstens drie vormen van voordelen ten gunste 

van ons talenonderwijs.  

Training en consultancy (vindt plaats in België) 

Jaarlijks kunnen in ons land 2 trainingen doorgaan rond een actueel thema op het vlak van 

talenonderwijs. Een ECML-expert komt dan naar ons land om gedurende twee dagen een 

training te geven aan een groep van een dertigtal deelnemers.  

Workshops in het kader van het 4-jarenprogramma 2020-2023 (multilateraal, 

vindt plaats in Graz, Oostenrijk) 

Het motto van het huidige programma 2020-2023 is "Inspiring innovation in language 

education: changing contexts, evolving competences". Daarbinnen werden een 12-tal thema's 

en 9-tal projecten vastgelegd, waarover in Graz workshops en vergaderingen plaatsvinden. 

Elke lidstaat mag naar elke activiteit 1 deelnemer afvaardigen.  

Eenmalige activiteiten voor een breder publiek (in België) 

ECML kan een expert sturen om een bepaalde sessie/lezing/workshop… te geven op 

Belgische of Vlaamse evenementen over talenonderwijs (webinar, colloquium, congres, 

studiedag,…).  

Tip: schrijf je in op de ECML-newsletter die boordevol interessante weetjes en talennieuws 

staat. Er worden ook geregeld webinars georganiseerd waar eender wie kan op intekenen. 

Ook daarover lees je meer in de nieuwsbrieven.  

Heb je vragen over wat ECML voor jou kan betekenen? Heb je interesse om ergens aan deel 

te nemen of om zelf een evenement te organiseren? Stuur een mailtje aan 

fauve.vandenberghe@ond.vlaanderen.be . 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecml.at%2F&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7Cfa9d26cae6b743c6f51e08d9d9d6e743%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637780339284066948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uWfYQl%2FSh%2FEyOHyucOGrEgLZ%2FoL3lXAXu2bS9EzTUz8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecml.at%2FTrainingConsultancy%2Ftabid%2F1664%2Flanguage%2Fen-GB%2FDefault.aspx&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7Cfa9d26cae6b743c6f51e08d9d9d6e743%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637780339284066948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i67CG64tMgYSnArBPCBc4F5hm9Wd4vtyuqk5fGq4Oz0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecml.at%2FResources%2FNewsletter%2Ftabid%2F1385%2Flanguage%2Fen-GB%2FDefault.aspx&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7Cfa9d26cae6b743c6f51e08d9d9d6e743%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637780339284066948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0XdZuspvqwpbKpzGtjYbjkypISW%2BEXxi98iyrecBxmY%3D&reserved=0
mailto:fauve.vandenberghe@ond.vlaanderen.be
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Leraren delen hun inspiratie en 

tips over poëzie op KlasCement 

 

Wie graag te weten komt hoe versjes, gedichten en andere onderwerpen over poëzie hun weg 

naar de klasvloer vinden, kan terecht op leermiddelennetwerk KlasCement. De delende 

leraren, meer dan 275.000, inspireren en versterken hun onderwijscollega’s met allerlei 

zelfgemaakt lesmateriaal. Deze selectie bundelt leermiddelen voor lager, secundair en 

volwassenenonderwijs. Op de specifieke pagina over Gedichtendag van 31 januari krijg je nog 

veel meer bruikbare tips te zien, bijvoorbeeld ook voor het kleuteronderwijs. Ga snel kijken 

op KlasCement en registreer je vandaag nog.  

 

Het Vlaams Talenplatform vraagt je mening 

Het Vlaams Talenplatform brengt een 

grote groep taaldocenten samen om het 

dalende taalniveau bij jongeren aan te 

pakken. Via deze bevraging wil het jouw 

ideeën over het talenonderwijs in het 

secundair onderwijs vernemen. Ben je 

taalleerkracht in het secundair onderwijs? 

Geef dan je mening in deze bevraging van het Vlaams Talenplatform over het talenonderwijs 

van vandaag en dat van de toekomst. Zo help je mee het talenonderwijs te versterken! 

Het duurt ongeveer 30 minuten om de vragenlijst in te vullen. De bevraging 

wordt afgesloten op 15 februari 2022. Om u te bedanken ontvangt u één maand gratis 

het magazine Knack.  

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.klascement.net%2Flesmateriaal%2F%3Frfr%3Dmainmenu_all%26filter_object_id%255B%255D%3D39904%252C%252092412%252C%2520101276%252C%252019355%252C%252070339%252C%2520108049%252C%252087906%252C%2520100642%252C%252039475%252C%252074330%252C%252053399%252C%252085601%252C%252090351%252C%252085396%252C%252088314%252C%2520%26order_by%3DZmF2b3VyaXRlcw%253D%253D%26order%3DDESC&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7Cee38aada9c2044c5ad0b08d9d5b601a9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637775799953349526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tr6%2BU9V9MfW%2FMaS4hCJbvNeJfW4AJ8UK0eBY8gZ%2FHtA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.klascement.net%2Flesmateriaal%2F%3Frfr%3Dmainmenu_all%26filter_object_id%255B%255D%3D39904%252C%252092412%252C%2520101276%252C%252019355%252C%252070339%252C%2520108049%252C%252087906%252C%2520100642%252C%252039475%252C%252074330%252C%252053399%252C%252085601%252C%252090351%252C%252085396%252C%252088314%252C%2520%26order_by%3DZmF2b3VyaXRlcw%253D%253D%26order%3DDESC&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7Cee38aada9c2044c5ad0b08d9d5b601a9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637775799953349526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tr6%2BU9V9MfW%2FMaS4hCJbvNeJfW4AJ8UK0eBY8gZ%2FHtA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.klascement.net%2Fthema%2Fpoezie&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7Cee38aada9c2044c5ad0b08d9d5b601a9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637775799953349526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=leTDAy%2F2ZYqqtSq5uso%2Be8BraxHUn45IRaJKqaQUDDk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.klascement.net%2Fregistreer%2F%3Fshow%3Didentity&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7Cee38aada9c2044c5ad0b08d9d5b601a9%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637775799953349526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JsndVX0%2BtIhaQ9z1MMphc3R1SAoIv3nFMObn%2BjwbkZY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2F53NVRR8&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7C536f8685025b45ea8e8608d9c54bffeb%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637757752491793399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JxJF4fxX%2BGBnX9RmQXkFZbYIrylhuj0voav9XKUTG08%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2F53NVRR8&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7C536f8685025b45ea8e8608d9c54bffeb%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637757752491793399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JxJF4fxX%2BGBnX9RmQXkFZbYIrylhuj0voav9XKUTG08%3D&reserved=0
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Officiële certificaties Frans 

Alliance Française Oost-Vlaanderen is een 

officieel erkend examencentrum waar niet-

Franstaligen hun niveau Frans kunnen 

certificeren. Er worden drie certificaties 

aangeboden: de DELF-DALF-diploma's voor 

algemeen Frans, de Diplômes de Français 

Professionnel of de TCF-niveautesten. 

Afhankelijk van uw persoonlijk project (gaan 

studeren in een Franstalig land, een meerwaarde geven aan uw talenkennis op uw CV, een 

visum aanvragen voor Canada of de Franse nationaliteit krijgen), kan Alliance Française u 

adviseren over het soort certificaat dat het best bij u past.  

Lees meer over de officiële certificatie Frans : https://af-ovl.be/examens/ 

 

Vlaamse CILL-studiedag op 10 maart 2022 

De jaarlijkse CLIL-studiedag vindt plaats op donderdag 10 maart 

2022. De studiedag gaat volledig online door. De invulling van de dag 

krijgt volop vorm. Daarvoor tekent een ploeg van pedagogisch 

begeleiders en andere CLIL-experts samen met het Departement 

Onderwijs en Vorming. Je mag het programma verwachten begin 

februari 2022 in de nieuwsbrief van Klasse en op de website van 

Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

Vanwege het Europese Dag van de Talen platform. 

https://af-ovl.be/examens/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.vlaanderen.be%2Fnl%2Fdirecties-en-administraties%2Fonderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding%2Fsecundair-onderwijs%2Fclil-onderwijs-in-een-vreemde-taal&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7Cfa9d26cae6b743c6f51e08d9d9d6e743%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637780339283910699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=drJtkBgZDXvdrnQozbVT3OjSbNO4Ti9W78gBl0WG%2FUk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonderwijs.vlaanderen.be%2Fnl%2Fdirecties-en-administraties%2Fonderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding%2Fsecundair-onderwijs%2Fclil-onderwijs-in-een-vreemde-taal&data=04%7C01%7Clotte.bovijn%40epos-vlaanderen.be%7Cfa9d26cae6b743c6f51e08d9d9d6e743%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637780339283910699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=drJtkBgZDXvdrnQozbVT3OjSbNO4Ti9W78gBl0WG%2FUk%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Het-Europese-Dag-van-de-Talen-platform-268455990243756

