Anglia Members Meeting
i.c.m. Speaking Test Assessor Training

Op woensdag 22 november 2017 vanaf 15:00 uur organiseert Anglia NL een Members Meeting.
Graag nodig ik u van harte uit voor deze netwerkbijeenkomst. Na de plenaire opening, waarin u
meer informatie krijgt over de nieuwe registratiemethode voor de Anglia examens, zijn er twee
rondes met workshops. Tussendoor heeft u gelegenheid met collega Anglia coördinatoren te
spreken. Deelname is voor Anglia Members kosteloos.
Locatie:
SG De Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 25 | 3818 TA | Amersfoort
Anglia Speaking Test Assessor Training
Tevens zal op deze middag een nieuwe Anglia Speaking Test Assessor Training van start gaan. Deze
vindt grotendeels gelijktijdig plaats, maar volgt een ander tijdschema dan de reguliere Anglia
Members Meeting. Indien u deze training wilt volgen kunt u dit ook aangeven. Let op de vroegere
starttijd!

13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:45

15:50 – 16:35
16:35 – 16:55
17:00 – 17:45
17:45

Anglia Members Meeting

Speaking Test Assessor Training
Trainer: Hans van ‘t Hof

Ontvangst met koffie en thee
Plenaire opening “Nieuwe
registratietool Anglia examens” door
Robert Piernikarski, Anglia HQ.
WORKSHOPRONDE 1
Pauze
WORKSHOPRONDE 2
Einde

Training
Pauze

Training
Pauze
Training
Einde

Inschrijven kan tot en met donderdag 16 november. Op vrijdag 17 november ontvangt u uw
indeling van de workshops per e-mail. Ik hoop u op 22 november in Amersfoort te mogen
verwelkomen, tot dan!
Kind regards,
Sander van Haarlem
Network Manager
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RONDE 1
15:50 – 16:45

1. Introduction to CLIL
Rosie Tanner, Rosie Tanner Education Consultancy
Rosie Tanner laat u in kennismaken met de wereld van CLIL. Als ervaren en
inspirerende trainer met ruime ervaring in het veld is zij de juiste persoon
om Content and Language Integrated Learning bij u te introduceren.

2. Uit de praktijk: Anglia Step To boeken op de basisschool
Team OBS De Rietschoof Opijnen
Onze Step To boekenserie is al jaren mateloos populair. OBS De Rietschoof
uit Opijnen heeft de boeken afgelopen schooljaar in alle groepen ingezet.
Graag delen zij hun ervaringen en sparren ze met u over meer toepassingen.

3. Alles over Anglia
Sander van Haarlem, Anglia
In Nederland zijn zo’n 375 Anglia scholen. In deze workshop vertellen we u
het algemene voorlichtingsverhaal over Anglia. Daarnaast is er ruimte om
vragen te stellen en ervaringen en tips met andere Anglia collega’s te delen.

4. Aan de slag met English Direct Support
Arnold Augustijn, English Academy Group Europe
Online Engels leren behoort tot de mogelijkheden die wij via de English
Academy aanbieden. De online lessen worden aangeboden via ons eigen
platform EDS. Wij koppelen een (groep) cursist(en) aan een docent. Zo kan
iemand waar ook ter wereld, met professionele ondersteuning Engels leren.
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RONDE 2
17:00 – 17:45

1. Introduction to CLIL
Rosie Tanner, Rosie Tanner Education Consultancy
Rosie Tanner laat u in kennismaken met de wereld van CLIL. Als ervaren en
inspirerende trainer met ruime ervaring in het veld is zij de juiste persoon
om Content and Language Integrated Learning bij u te introduceren.

2. International Summer Schools
Angela Koopal – van der Heijden, English Academy Group Europe
Binnen onze organisatie worden de Summer Schools georganiseerd door
onze partner de English Academy Group Europe. Hierdoor krijgen deze
zomerweken een nog internationaler karakter en zijn er nog meer opties
voor deelnemers, scholen, gastgezinnen en docenten.

5. Alles over Anglia
Sander van Haarlem, Anglia
In Nederland zijn zo’n 375 Anglia scholen. In deze workshop vertellen we u
het algemene voorlichtingsverhaal over Anglia. Daarnaast is er ruimte om
vragen te stellen en ervaringen en tips met andere Anglia collega’s te delen.

3. 10 jaar English for Kids Foundation
Vrijwilligers van de English for Kids Foundation
In september bestond de EFKF 10 jaar. In deze 10 jaar is de organisatie
uitgegroeid tot een internationale charity, die jaarlijks vele honderden
kansarme kinderen over heel de wereld een stem geeft door het geven van
Engelse lessen. Ook als school kunt u uw steentje bijdragen.

