CHINESE TAAL EN CULTUUR
examenvak
Waarom
____________________________________________
In Nederland groeit, net als in de rest van Europa, het
besef dat China een steeds belangrijkere rol speelt op
wereldschaal, zowel economisch als cultureel. Als een
school zijn leerlingen wil toerusten met kennis en
vaardigheden die een wereldburger in de 21e eeuw
nodig heeft, dan hoort daar ook het vak Chinese taal
en cultuur bij. Op economisch gebied is China de
grootste handelspartner van Nederland en leerlingen
zullen in de toekomst steeds meer met China en
Chinezen te maken krijgen. Basiskennis van taal en
cultuur levert een betere communicatie op. Je uit
kunnen drukken in hun taal wordt zeer gewaardeerd.
De contacten worden gemoedelijker, minder
afstandelijk. Een gastspreker uit het Tilburgse
bedrijfsleven, die zelf al wat Chinees geleerd had,
vertelde dat hij op reis in een bus een bekend Chinees
liedje zong en daarvoor een daverend applaus kreeg.

Leerlingen die het vak als examenvak kiezen, zullen
het vak ook gevolgd moeten hebben in de
onderbouw. In klas 1 en 2 is dat in de vorm van een
extra module en in klas 3 is dat een keuzevak.
Leerlingen die voor het examenvak Chinese taal en
cultuur kiezen, leren Chinees spreken en schrijven.
Verder gaan de bovenbouwleerlingen eens in de drie
jaar op studiereis naar China en doen daar een
buitengewoon praktische en leerzame ervaring op.
Omdat wij aangesloten zijn bij het Confucius Institute
wordt deze reis stevig gesubsidieerd.

Zomerpaleis Beijing (oktober 2018)

Confucius Classroom
____________________________________________

Te gast op de East Shanghai High School (oktober 2018)

Examenvak
____________________________________________
Het Theresialyceum biedt Chinese taal en cultuur als
volwaardig examenvak aan in de bovenbouw van alle
profielen van het vwo. Vwo-leerlingen kunnen het vak
in de vrije ruimte kiezen of als tweede moderne
vreemde taal in plaats van Duits of Frans.

Sinds februari 2014 heeft onze school in samenwerking met het Confucius Institute in Groningen een
'Confucius Classroom'. Dit is een samenwerkingsverband met het door de Chinese regering ingestelde
Confucius Institute ter bevordering van het onderwijs
in de Chinese taal en cultuur in de wereld. Het
Theresialyceum is de enige school in Brabant die een
Confucius Classroom heeft. Dit levert de school zowel
een financiële ondersteuning op, als een materiële
bijdrage in de vorm van apparatuur, boeken en
educatief materiaal. Dit alles om daadwerkelijk een
brug te slaan tussen onze Nederlandse cultuur en die
van China.

100% nieuwe taal
____________________________________________
Het Chinees is een totaal ander taalsysteem dan we
hier gewend zijn. Je denkt in je moedertaal en hebt als
kind daarin je gedachten leren formuleren. Dit is bij
Chinezen geheel anders gebeurd. Dat maakt het
Chinees nog interessanter: je leert een andere manier
van denken en maakt kennis met een andere kijk op
de werkelijkheid.
Ook schriftelijk is de taal totaal anders. Doordat je de
taal van de grond af aan leert opbouwen, met de
vreemde klanken van deze toontaal, karakters leert
schrijven - zowel met de hand als op de computer krijg je er vaardigheden bij die in geen enkel ander vak
voorkomen. Dit is een verrijking voor je ontwikkeling
als mens en als wereldburger.

Tempel van de Hemel Beijing (oktober 2018)

In het tweede leerjaar is er gedurende een half jaar
een eerste kennismaking met het vak Chinese taal en
cultuur. In het derde leerjaar kan dat worden
voortgezet met twee lesuren in de week. Vanaf het
vierde leerjaar start de voorbereiding op het
eindexamen. Vooral in het vijfde en zesde leerjaar
wordt er extra aandacht besteed aan het domein
cultuur.
Kung Fu-lessen bij de Confuciustempel (oktober 2018)

Good practice
_______________________________________________________________________________________________

“Ik vind het heel interessant om zoveel over een nieuwe cultuur te kunnen leren. De reis naar China heeft daar ook
aan bijgedragen en heeft echt enorme indruk op me gemaakt.”
“Chinese taal en cultuur is een vak dat door iedereen erg gewaardeerd wordt en het is leuk om een compleet
andere taal te leren.”
“Het is fijn als je met zoveel mogelijk mensen kunt communiceren en het wordt meestal erg gewaardeerd als je
mensen in hun eigen taal kunt benaderen.“
“De studiereis naar China is de perfecte gelegenheid om het in de les geleerde in de praktijk te brengen en de
Chinese taal en cultuur in het echt te ervaren.”

