
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 
Themadag die valt onder het thema Engels 
 

Schooljaar: Beschikbaar in schooljaar 2021-2022 
 

Regels en afspraken 

Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De 

volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:  

Kosten per themadag € 400,- en voor een ad-hoc aanvraag €450 (inclusief materiaal-, reiskosten en 

Btw) 

VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een 

actuele VOG. 

Bevoegdheid/ervaring De themadag-verzorger is bevoegd. 

Facturering De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de aanbieder. 

SLIM brengt hiervoor geen kosten bij u in rekening. 

Annuleren Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur voor 

aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit de aanbieder 

worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, worden er geen kosten in 

rekening gebracht. In overleg zullen we kijken naar de mogelijkheid voor een 

nieuwe themadag. 

Algemene werkwijze De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor een hele 

dag. In overleg kan ook gekozen worden voor een halve dag. 

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Onderwerp: Engels 

 



Themadag: Engels met ‘native speaker’ Jo 
Regio: Groningen, Friesland en Drenthe 
Bouw: onder-, midden- en bovenbouw 
 
Jo is twee dagen werkzaam als 'native speaker' en vakleerkracht 
Engels op 3 basisscholen in Noord-Nederland. Daarnaast verzorgt zij 
projecten Engels met kringspelen en poppenspel, waarin zij put uit 
haar jarenlange ervaring als poppenspeler. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is zij beschikbaar voor basisscholen in Groningen Friesland 
en Drenthe. 
 
Themadag Engels met 'native speaker' Jo 
Tijdens een themadag wordt er door Jo alleen Engels gesproken. Dit gaat op een speelse manier 
waardoor de kinderen het op natuurlijke wijze snel op zullen pakken. 
Jo begroet de kinderen aan het begin van de dag individueel bij binnenkomst en begint daarna met een 
liedje. Vervolgens wordt er een spelletje met objecten gedaan om Engelse woordjes te introduceren. Dit 
wordt gevolgd door bewegingsactiviteiten om voorzetsels en werkwoorden aan te leren. Zo wordt er 
met afwisseling en herhaling gewerkt tot de eerste pauze. Na de pauze speelt Johanneke een 
poppentheatervoorstelling van 30 tot 45 minuten in het Engels. De kinderen maken dan hun eigen 
tekening of stripverhaal naar aanleiding van de voorstelling, terwijl Jo door de klas loopt om kinderen om 
de beurt tips te geven en te helpen. Na de lunchpauze maken de kinderen met kleurpotloden, papier en 
een schaar een eenvoudige theaterpop. Als er genoeg tijd is wordt de dag afgesloten met een kleine 
presentatie. 
 
Overleg en communicatie 
Jo is 'native speaker', omdat zij is opgegroeid in Engeland. Zij is geboren in Nederland en spreekt dus 
gewoon Nederlands en heeft ook de Nederlands nationaliteit. Behalve in noodgevallen spreekt Jo op 
school alleen Engels. Telefonisch en in de lerarenkamer kunnen leerkrachten gewoon overleggen in het 
Nederlands, maar in het bijzijn van de kinderen wordt alleen Engels gesproken. 
 
Kosten hele themadag €400,- inclusief materialen, reiskosten en btw 
Kosten halve themadag €300,- inclusief materialen, reiskosten en btw 
 
Overleg met de school om de themadag te laten aansluiten op het thema van de week/maand is 
mogelijk als de aanvraag twee of meer weken van tevoren wordt gedaan. 
 
Een (ad-hoc) invaldag Engels is ook mogelijk. 
Kosten voor ad-hoc inval zijn €450,- (inclusief materiaal, reiskosten en btw) 
 
Bij ad-hoc inval maakt Jo gebruik van lesstof die zij op dat moment voor handen heeft. 


