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CLIL vijfde jaar                   Deinze juni 2021 
 
Geachte ouder 
Beste leerling 
 
Al een paar jaar organiseren we CLIL-onderwijs in het vijfde jaar.  

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Concreet houdt dit in dat we de vakken 

esthetica, geschiedenis en gedragswetenschappen in het Engels aanbieden voor wie dit wil. Het is 

dus geen verplichting, maar een hele mooie kans om van de vele voordelen van CLIL te genieten.  

 

Meer informatie?  

In een PowerPoint op de webpagina van onze school krijgt u uitleg over wat CLIL precies is. Mijnheer 

Muylle, leerkracht geschiedenis CLIL, vertelt over de dubbele focus die wordt gelegd (zowel op 

vakinhoud als op taalinhoud), de specifieke CLIL-methodiek, de voordelen die deze onderwijsvorm 

met zich meebrengt en de praktische organisatie op onze school. Link naar de PowerPoint. 

 

Er is ook een dossierH gewijd aan CLIL-onderwijs. 

 

Extra vragen? 

De drie CLIL-leerkrachten uit het vijfde jaar zijn ten allen tijde bereid om op uw vragen te 

antwoorden via mail: annlien.lievens@leiepoort.be, maarten.muylle@leiepoort.be, 

godfried.dewaele@leiepoort.be. 

 

Online inschrijven 

Indien u geïnteresseerd bent, gelieve dan het online inschrijvingsformulier via deze link in te vullen 

vóór woensdag 9 juni. We herinneren er u nog even aan dat enkel de leerlingen humane 

wetenschappen het vak gedragswetenschappen kunnen kiezen. De leerlingen niet-moderne talen 

kunnen enkel kiezen voor geschiedenis en de leerlingen moderne talen enkel voor esthetica. Als uw 

zoon/dochter nog niet weet welke richting hij/zij volgend jaar zal volgen, kan u een voorlopige keuze 

aanduiden. 

We willen ook nog eens benadrukken dat de leerling niet zal geëvalueerd worden op zijn/haar 

Engels, maar enkel op het beheersen van de vakinhoud.  

Weet dat als u voor CLIL kiest, dit geldt voor een volledig schooljaar. Als u niet voor CLIL kiest, dan zal 

de leerling het vak volgen samen met een andere klas en een andere leraar.  

 

U zal via de boekenlijst gevraagd worden uw keuze voor CLIL alsnog te bevestigen. 

Alvast bedankt voor uw interesse. 

 

Met vriendelijke groeten 

     
Ann-Lien Lievens, leraar gedragswetenschappen      
Maarten Muylle, leraar geschiedenis 
Godfried De Waele, leraar esthetica 
Karla De Ruyck, directie 
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