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Aantal sectieleden 
22 leden 
 
Acties in 2022 

• De sectie heeft in 2022 zeven keer vergaderd.  

• Op regelmatige basis is contact gelegd met onze leden via de mail over actuele zaken, zoals 
ontwikkelingen op het gebied van Curriculum.nu. 

• Regelmatig zijn ook mails van diverse belanghebbenden (algemene en specifieke vragen) 
beantwoord. 

• Er zijn twee online studiemiddagen georganiseerd voor de leden van de sectie Arabisch en 
andere belangstellende docenten.  

• De eerste online studiemiddag was op 8 april 2022. Het thema van deze studiemiddag was 
Differentiëren in de Arabische les. Er zijn drie casussen behandeld, we hebben deze samen 
besproken hoe de differentiatie in deze drie gevallen het beste kan worden uitgevoerd. 

• De tweede online studiemiddag was op 9 september 2022. Dit ging om een gezamenlijke 
opening van het nieuwe schooljaar. En een uitwisseling van ideeën over het nieuwe 
schooljaar. 

• De luistertoets die eerder is gemaakt door de sectie, is geactualiseerd. Een aantal 
fragmenten zijn bewerkt en een aantal fouten zijn uit de toets gehaald. 

Plannen voor 2023 
 

• Materiaalontwikkeling 
We gaan kijken op welke manier het materiaal van de collega’s van de staatsexamens 
gedeeld kan worden met de leden van de sectie Arabisch en door hen kan worden gebruikt. 

• We willen verkennen hoe de leden van de sectie en/of studenten van het Arabisch online 
spreekvaardigheid kunnen oefenen met native speakers. 

• We willen inventariseren aan welk ander materiaal de meeste behoefte is onder de leden. 
We denken aan het ontwikkelen of uitwisselen van spreek- of schrijftoetsen. 

• Voorts willen we via verschillende platforms de status van het Arabisch verder uitwerken en 
zal ook in 2023 constant aandachtspunt zijn de vraag hoe we huidige leden kunnen 
behouden en nieuwe leden kunnen proberen te werven via onze netwerken. 

• We willen van de website van de Sectie Arabisch aanpassen en actualiseren 


