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Content and language integrated learning (CLIL):
BRICKS Biology maakt het mogelijk!
BRICKS Biology is de enige Nederlandse biologiemethode die speciaal is ontwikkeld voor het
tweetalig onderwijs. In de methode zijn het leren over biologie en taal geïntegreerd. Daarom is
BRICKS Biology een echte CLIL-methode. We belichten hier enkele CLIL-elementen uit BRICKS
Biology.

Expliciete taaldoelen
In BRICKS Biology werken we doelgericht aan het vergroten van de taalvaardigheid. In elk hoofdstuk
staan naast de kennisdoelen ook enkele taaldoelen centraal. De leerlingen werken in de theorie en in
de opdrachten aan het bereiken van deze doelen.

Hoofdstukdoelen, inclusief taaldoelen (tekstboek en
digitale omgeving)

Language boxes in BRICKS Biology, gekoppeld aan een taaldoel (tekstboek en digitale omgeving)
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Gesproken teksten en filmpjes
Elk hoofdstuk heeft een interactieve hoofdstukopening. De elementen daarin zijn bedoeld om
leerlingen te enthousiasmeren en hun voorkennis te activeren, zowel over het onderwerp als over de
taal die bij dat onderwerp hoort.
In de interactieve hoofdstukopening bieden we de introductietekst van het hoofdstuk ook in
audiovorm aan. Daardoor is er een link tussen de geschreven en gesproken taal en krijgen de
leerlingen meteen al enige notie van de uitspraak van het Engels.

Introductietekst met voorleesfunctie (digitale omgeving)

Daarnaast kunnen de leerlingen een slideshow met voice-over bekijken. Via de voice-over krijgen de
leerlingen belangrijke begrippen ook auditief aangeboden. De audio is altijd ingesproken door een
native speaker. De slideshow biedt ze dus de rode draad als het gaat om de content én de correcte
uitspraak van belangrijke begrippen: content and language geïntegreerd.

Slideshow met voice-over (digitale omgeving)
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Verder zijn er in elke interactieve hoofdstukopening een aantal Engelstalige filmpjes opgenomen.
Ook hierin maken de leerlingen kennis met het Engels dat bij het hoofdstukonderwerp hoort. Ook
zijn er in deze video’s enkele korte vragen ingevlochten. Deze dwingen de leerlingen om goed te
kijken en actief te luisteren.

Interactieve video’s BRICKS Biology 1hv Chapter 1 en 2hv Chapter 5 (digitale omgeving)

Language boxes
In het theoriemateriaal springen de language boxes in het oog (onder meer vanwege de opvallende
rode vlakken). In deze korte teksten gaan we expliciet in op een aspect van de Engelse taal,
bijvoorbeeld: het gebruik van komma’s en punten in Engelse getallen, de in het Engels gebruikte
lengtematen, het gebruik van hoofdletters, de herkomst van woorden, et cetera. Daarnaast maken
we regelmatig een vergelijking tussen het Engels en het Nederlands en lichten we bijvoorbeeld
verschillen tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels toe.
De language boxes vergroten het taalbewustzijn bij de leerlingen.

Language box (tekstboek en digitale omgeving)
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Talking points
De talking points, die in de theorie zijn opgenomen, hebben tot doel om leerlingen met elkaar in het
Engels aan de praat te krijgen. Door ze met elkaar te laten praten, is de drempel om Engels te
spreken lager dan als ze dat voor de gehele groep moeten doen. De focus ligt steeds op het
onderwerp dat zojuist is behandeld, zodat er al wel enige inhoudelijke kennis aanwezig is. De vragen
en statements worden zo gesteld dat ze uitnodigen om er met elkaar over in gesprek te gaan.

Talking point (tekstboek en digitale omgeving)

Via deze korte gesprekjes breiden de leerlingen hun idioom uit en leren ze zinnen formuleren om hun
mening duidelijk te maken. Als steuntje in de rug staat achter in deel 1hv een flinke lijst met Sentence
starters en Linking words. Deze zijn ook als losse pdf’s bij het docentenmateriaal in het leerplatform
te vinden. In deel 2hv zijn deze lijsten niet meer aanwezig. Na een jaar oefenen is deze hulp hopelijk
overbodig geworden (en dit is dan een voorbeeld van scaffolding).

Sentence starters (werkboek en
digitale omgeving)
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First thoughts
Aan het begin van elke paragraaf treft u een gedachtenwolkje aan met daarin de woorden First
thoughts. Dit is een reminder voor de docent om bij de start van een nieuw onderwerp of nieuw deel
van het hoofdstuk even met de leerlingen te sparren: “Wat weet je er al van?” en/of “Waar moet je
aan denken bij …?” Het is een handvat om er gezamenlijk even in te komen, de voorkennis te
activeren en om de hele groep op hetzelfde spoor te krijgen. Door dit mondeling in de klas te doen is
het meteen een uitnodiging om actief in het Engels te spreken.

Sticky notes
Sticky notes zijn leuke of wetenswaardige terzijdes, opgenomen in de theorie (in de marge op de gele
vlakken). Ze dagen de leerlingen uit om te reageren. Dit kan leiden tot korte gesprekjes in de klas die
op hun beurt weer extra taalverwervingsmogelijkheden bieden.

Sticky notes (tekstboek en digitale omgeving)
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Keywords
De keywords zijn in de theorie duidelijk herkenbaar: ze worden in de tekst vet weergegeven en ook
nog eens cursief in de marge. De betekenis van de keywords vinden de leerlingen in de tekst zelf. Aan
het eind van het hoofdstuk zijn de keywords mét hun definities nog eens apart opgenomen. Daarmee
wordt het leerlingen mogelijk gemaakt de begrippen en hun juiste betekenis te leren. Kiest u ervoor
om de leerlingen de betekenissen zelf te laten opzoeken en formuleren? Dan kunnen zij de keywords
en definities achter in het hoofdstuk gebruiken om hun eigen betekenissen te controleren.

Keywords (tekstboek en digitale omgeving)

Keywords met definitie (tekstboek en digitale omgeving)

Omdat het aanleren van keywords cruciaal is om tot begrip te komen, wordt er momenteel gewerkt
aan een digitale begrippentrainer. Het voornemen is om deze bij aanvang van het schooljaar 20202021 als nieuw feature aan de digitale leeromgeving toe te voegen. Het maakt het voor leerlingen
straks mogelijk om op eigen moment en eigen gelegenheid keywords en hun betekenis (inclusief
uitspraak) te oefenen en zichzelf te overhoren.
Om het gebruiksgemak zo groot mogelijk te krijgen zijn de glossaries per deel (1hv en 2hv) én per
hoofdstuk ook als pdf aan het digitale lesmateriaal toegevoegd. Daar zijn ze beschikbaar voor zowel
docent als leerling.
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Afbeeldingen
In de afbeeldingen in de theorie leggen we een link met de tekst. Afbeeldingen bevatten belangrijke
woorden die in de tekst zijn gebruikt. Op die manier krijgen de leerlingen letterlijk een beeld bij de
tekst; dat versterkt hun begrip van de taal.

Afbeelding met inschriften (tekstboek en digitale omgeving)

Science words
Achter in de tekstboeken is een gedeelte
opgenomen dat specifiek ingaat op de
vakgerichte vaardigheden. Daar treft de
leerling ook een kort stukje over
veelvoorkomende voor- en achtervoegsels bij
onder meer het vak biologie.

Science words
(tekstboek en digitale omgeving)

Podcasts
Om de uitspraak van het Engels vaker te kunnen horen en daarmee het actief luisteren te stimuleren,
biedt BRICKS Biology bij deel 2hv ongeveer tien podcasts met bijbehorende opdrachten en
werkbladen aan. Deze kunt u vinden in het docentenmateriaal (onderdeel van de digitale
leeromgeving).
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CLIL-opdrachtvormen
Wordt er in het tekstboek vooral aanzet gegeven tot actief taalgebruik (luisteren, spreken), in het
werkboek treft u meer verwerkingsvormen aan waarbij er moet worden geschreven. Ook daar
gebruiken we specifieke vormen die goed passen bij content en language integrated learning. Binnen
BRICKS Biology worden deze opdrachten niet apart gekenmerkt. Ze vormen een vast onderdeel van
het geheel aan werkvormen in de werkboeken. Hier lichten we er een aantal toe.
In de verwerking gebruiken we verschillende opdrachtvormen waarmee de leerlingen werken aan
hun Engelse taalvaardigheid. Een aantal van deze opdrachtvormen is binnen CLIL inmiddels
gemeengoed. Denk daarbij aan ‘scrambled sentences’, ‘true/false statements’, ‘complete a Venn
diagram’, ‘think, pare, share’, ‘fill in the gap’, ‘graphic organisers’, ‘role-play’, et cetera.

Writing frame-opdracht (werkboek en digitale omgeving)
Hierbij geven het frame (de zin) en de te kiezen woorden nog enige steun. Naarmate de leerlingen
groeien in hun leerproces kan er steeds meer ondersteuning worden weggelaten (scaffolding).
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Fill in the gap

Comparing - Describe the difference or the similarity (werkboek en digitale omgeving)

Yes/No - True/False – Tick the box-opdracht (werkboek en digitale omgeving)
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Complete a Venn diagram-opdracht (werkboek en digitale omgeving)

Fill in the gap in a diagram
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In tweetallen of groepjes werken = communiceren in het Engels
De leerlingen werken bij veel opdrachten in tweetallen of groepjes; ze overleggen met elkaar voordat
zij een antwoord geven, of vergelijken hun antwoorden. Tijdens het samenwerken oefenen ze hun
spreekvaardigheid en breiden ze hun idioom uit. Bij biologie lenen de onderzoeksopdrachten zich
hier bijvoorbeeld heel goed voor.

Samenwerkingsopdracht waarin zowel spreken als schrijven aan bod komt;
de speaking frames worden er hier nog bij gegeven.

Controle met het antwoordmodel
Zijn de leerlingen klaar met de opdrachten van een paragraaf, dan kunnen ze hun antwoorden
controleren met het antwoordmodel. In dit model vinden de leerlingen de antwoorden in volledige,
grammaticaal juiste zinnen. Door hun eigen antwoorden hiermee te vergelijken, controleren ze niet
alleen of hun antwoorden inhoudelijk juist zijn, maar ook of ze goed zijn geformuleerd. Dat draagt
weer bij aan de schrijfvaardigheid.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over BRICKS Biology, neem dan een kijkje op brickstto.nl of neem contact op met
Marco ter Voorde, accountmanager BRICKS (marcotervoorde@eduhintovd.nl, 06 10 03 95 61).
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