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Arabisch taalinstituut



Arabisch Taalinstituut 
Baraem 

Het Arabisch Taalinstituut Baraem is voor 
iedereen die de Arabische taal goed 
wil beheersen. Deze school is een gevolg 
van de grote behoefte en vraag naar 
Arabische lessen op niveau. Wij richten 
ons op de ontwikkeling van de Arabische 
taal bestemd voor verschillende niveaus 
en leeftijden.

Baraem gebruikt actuele, kwalitatieve 
methodes waarmee de kwaliteit 
van het onderwijs wordt 
gewaarborgd. De 
groepen zijn klein, zo 
kan de docent iedere 
leerling de beste 
aandacht geven, het 
ontwikkelingsproces 
van de leerlingen 
volgen en het taal-
niveau van de leer-
lingen naar een hoger 
niveau brengen.

Wij volgen de visie van Adaptief 
onderwijs. Baraem gebruikt een methode 
Arabisch voor anderstalige kinderen spe-
ciaal gemaakt voor kinderen/jongeren 
uit het westen die graag de Arabische 
taal willen leren. De boeken die Baraem 
hiervoor gebruikt stimuleert de leerlingen 
op een leuke, educatieve wijze waarbij er 
ook culturele aspecten aan bod komen.

Leerdoelen Baraem:

Middels verschillende actuele en 
kwalitatieve leermiddelen worden de 
leerlingen op drie verschillende fronten 
bijgeschoold.

1. Taalvaardigheden:
- Luisteren
- Spreken
- Lezen
- Schrijven

2. Kennis over de culturele 
aspecten van de Arabische 

taal
Naast het leren van 

de taal is kennis over 
land en volk een be-
langrijk element in 
het moderne vreem-
de talenonderwijs. 
De leerlingen zul-

len naar gelang hun 
leeftijd en niveau op 

verschillende manieren 
in aanraking komen met de 

culturen en gewoontes van de 
Arabische volkeren.

3. Sociale/maatschappelijke 
ontwikkeling
Door verschillende activiteiten te orga-
niseren willen we ook aandacht schenken 
aan het samen dingen doen, zorg 
dragen voor elkaar.

Welke (leer)middelen 
gebruikt Baream? 

1. De methode
De methode geeft ons de mogelijkheid 
om de kinderen op verschil-
lende manieren aan de 
leerdoelen te laten 
werken. De leraar 
streeft erna om 
inductief aan 
het werk te 
gaan, waar-
door de leer-
ling actief in het 
leerproces wordt 
betrokken. Het 
moderne vreemde 
talenonderwijs hecht veel 
waarde aan een actieve rol van 
de leerlingen in het onderwijsleerproces. 

Wij willen de leerling laten leren door 
kennis dusdanig aan te bieden dat het 
bij de leerling past. Met als visie dat de 
leerling beter leert als de leerstof op de 
leerling is afgestemd en op een manier 
wordt aangeboden dat het de inte-
resse van de leerling heeft. Kennis en 
lessen minder statisch maken, maar 
door samenwerken, afwisseling 
en proefjes de leerling en-
thousiasmeren voor datgene 
wat geleerd moet worden. 
Ook eigen verant-
woordelijkheid en zelfver-
trouwen worden bij ons 
onderwijs aangesproken 
en gestimuleerd.

2. Digibord
Om de leerstof eenvoudiger te maken 
en het uit te beelden voor de leerlingen, 
wordt er tijdens de lessen gebruik ge-
maakt van een digibord. Aangezien het 
boek en alle luisteroefeningen op CD 

staan, kan er op een interactieve 
manier les worden gegeven aan 

de leerlingen. Verder bevat 
deze methode ook verschil-
lende oefeningen en Edu-
catieve Anasheed-clips.

3. Het gebruik van       
afbeeldingen

Alle foto’s en plaatjes uit 
het boek zijn gekopieerd 

op kleine kaartjes. De leraar 
gebruikt deze kaartjes door ze 

op te hangen en de betekenis ervan te 
verduidelijken aan de leerlingen.

Voorwaarden voor inschrijven:
1. Minimale leeftijd is 4 jaar.
2. Je dient je te houden aan de lestijden.
3. Voldoen aan fi nanciële verplichtingen.
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