Engels onderwijs groep 1 t/m 8
We besteden in de groepen 1 t/m 8 aandacht aan Engels a.d.h.v. de methode “Groove
me”. Groove.me is een lesmethode waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.
In de lessen wordt de song, de artiest of de clip gebruikt om leerlingen Engels te leren,
daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de
woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema van de
les.
Waarom Engels leren met muziek?
-Bijna alle kinderen houden van muziek. Ze zijn nieuwsgierig naar ‘hun’ idolen en willen
het Engels kunnen begrijpen. Dit vergroot hun motivatie om Engels te willen leren enorm.
-Muziek wekt emotie op bij kinderen en daardoor kunnen ze het geleerde makkelijker
onthouden.

-Door muziek stappen kinderen ongemerkt over de drempel om zelf Engels te durven
zingen en praten.
-Met muziek leer je Engels op zo veel mogelijk verschillende manieren: door te zien,
kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen.
Engels in groep 1 en 2:
In groep 1 en 2 leren de kinderen Engels met Bobo the Rockstar.
In thema 1, School, stelt hij zijn band en zichzelf voor.
In de lessen zingen de kinderen liedjes, voeren ze korte gesprekjes
(in het Engels!), luisteren ze naar verhalen en doen ze spelletjes op
het digibord, in een kring of in tweetallen. Enkele thema’s zijn:
School, Autumn, Family, Winter, Animals. Er zijn ook ‘everyday
songs’, die bijvoorbeeld gaan over opruimen, of in de rij gaan staan.
Deze kunnen dan gedurende de dag of de week gezongen worden. Ook hebben de
kinderen de mogelijkheid de spellen uit de les nog te spelen op het digibord.
Engels in groep 3 t/m 6.
De inhoud van de lessen wordt ieder jaar moeilijker en de Engelse woordenschat wordt
uitgebreid.
Engels in groep de groepen 7 en 8.
In de groepen 7 en 8 wordt de verwerking van de
lessen digitaal gedaan. Iedere leerling werkt met
een Chromebook in zijn eigen leeromgeving.

