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TAAL EN COMMUNICATIE (D/A)
In de studierichting Taal en communicatie leg je de focus op
communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Je
ontdekt de verschillende soorten, vormen en componenten
van communicatie. Daarbij ga je dieper in op communicatie- en
persoonlijkheidsstijlen van jezelf en van anderen. Je leert op
een praktische manier en binnen de concrete contexten de
verschillende aspecten van taal en communicatie waarbij je je
taalgevoel versterkt en jezelf gepast uitdrukt in verschillende
moderne talen. Daarnaast ontwerp je communicatieproducten.
Ook ondersteun je de planning en uitvoering van
communicatieprojecten.
Naast de algemene vormende vakken zoals de andere
studierichtingen uit de dubbele finaliteit bevat de richting Taal
en communicatie specifieke doelstellingen. Je krijgt in deze
studierichting vooral een aantal extra uren taal.
Je krijgt:
- 10 graaduren Nederlands i.p.v. 8;
- 2 graaduren Duits;
- 6 graaduren Engels i.p.v. 4;
- 8 graaduren Frans i.p.v. 4;
- het vak Public relations (10 graaduren).

Public relations
Het richtingsvak Public relations is opgebouwd uit 3 pijlers:
- doeltreffend communiceren in een brede waaier aan
contexten;
- bewust omgaan met communicatiemiddelen en media;
- communicatieprojecten voorbereiden en ondersteunen.

Om doeltreffend te communiceren, zowel mondeling als
schriftelijk, houd je niet enkel rekening met de boodschap die
je wil overbrengen maar ook met je doel en doelpubliek. Je
kiest het juiste kanaal en je denkt na over hoe je de boodschap
het best naar de buitenwereld overbrengt. Doe je dat via een
infografiek, een affiche, …? Je ontwerpt zelf dit product met
behulp van een grafisch programma (bv. Canva).
In de lessen Public relations zoomen we extra in op de verbale,
non-verbale en paraverbale communicatie. Je leert ze kennen
a.d.h.v. casussen, rolspelen, filmpjes etc. Zo kan je je eigen
communicatiestijl ontdekken. Daarna pas je de soorten
communicatie zelf toe in verschillende communicatiesituaties:
je geeft een presentatie voor je eigen klas, je geeft extra uitleg
over dit vak aan de leerlingen van het tweede jaar, je leidt
leerlingen uit de lagere school en hun ouders rond op SJB, je
interviewt een influencer, …
Tot slot zal je ook communicatieprojecten in goede banen
leiden. Om zo een project op poten te zetten, is het belangrijk
dat je met de klas en de leerkracht goed overlegt. Je doet
dit door regelmatig te vergaderen. Wat kan zo’n project
inhouden? Zet onze school of de richting Taal en communicatie
in de kijker door een leuke promovideo te maken. Ga op
ontdekking naar de leukste plekjes in Mol en stel ze voor via
een Instagrambericht, infografiek of informatiebrochure.
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Tijdens de lessen Labo verruim en verdiep je je
taalkundige en communicatieve vaardigheden
aan de hand van volgende thema’s:
- slam poem;
- een detective verhaal schrijven;
- een onderwerp uit de Britse cultuur
presenteren;
- Franse muziek;
- goede voornemens opstellen in de
verschillende talen.

