Vakinformatie Chinese Taal en Cultuur tbv vakkeuze jaar 3
1. Hoeveel uur wordt Chinees gegeven in de bovenbouw (klas 4-5-6)?
3 uur per week
2. Hoe wordt Chinees afgesloten?
Er is geen centraal examen voor het vak Chinese taal en cultuur. Dat betekent dat je
Chinees afsluit met schoolexamens. Vanaf het vierde jaar ben je al bezig met
examenonderdelen (cultuur en literatuur) en na de laatste SE-week in het
examenjaar sluit je Chinees af. De schoolexamens bestaan uit 6 onderdelen. De
cijfers van deze onderdelen vormen gezamenlijk het eindcijfer:
- Cultuur
(10%, wordt afgesloten in havo4 / vwo4)
- Literatuur
(10%, wordt afgesloten in havo4 / vwo5)
- Luistervaardigheid
(20%, wordt afgesloten in examenjaar)
- Spreek- en gespreksvaardigheid (20%, wordt afgesloten in examenjaar)
- Leesvaardigheid
(20%, wordt afgesloten in examenjaar)
- Schrijfvaardigheid
(20%, wordt afgesloten in examenjaar)
Cultuur wordt getoetst in drie blokken: er is een variatie aan thema’s en leerlingen
bepalen zelf het eindproduct. De nadruk ligt op onderzoek doen. Voorbeelden van
thema’s zijn: Modern China, Business with China, Chinese films/muziek, 70 jaar
Volksrepubliek.
Bij het onderdeel literatuur lezen we verschillende (vertaalde) boeken of delen van
boeken geschreven door Chinese schrijvers. Je kennis wordt mondeling getoetst.
Op vwo kies je Chinese Taal en Cultuur als profielvak, vak in het vrije deel of als
extra vak.
Op havo doe je examen in Chinese Taal en Cultuur Elementair. Officieel is dit een
vwo-vak, wat betekent dat je Chinees op de havo alleen als extra vak kan kiezen.
3. Hoeveel en wat voor soort toetsen/projecten zijn er per jaar?
HAVO 4

-

PTA Cultuur (eindproduct naar keuze leerling)
PTA Literatuur (schriftelijk + mondeling deel)
Gemiddeld per rapportperiode:
1 repetitie
1 MO
1 karaktertoets

HAVO 5

-

SE spreek- en gespreksvaardigheid
SE luistervaardigheid
SE schrijfvaardigheid
SE leesvaardigheid

VWO 4

-

PTA Cultuur (eindproduct keuze leerling in overleg met docent)
Gemiddeld per rapportperiode:
1 repetitie
1 MO

-

VWO 5

VWO 6

-

1 karaktertoets

-

PTA Literatuur (schriftelijk + mondeling deel)
Gemiddeld per periode:
1 repetitie
1 MO
1 karaktertoets

-

SE spreek- en gespreksvaardigheid
SE luistervaardigheid
SE schrijfvaardigheid
SE leesvaardigheid

4. Welke thema’s komen aan bod?
Taalverwerving: je kunt de weg vragen en wijzen, een gesprek over het weer voeren,
je redden bij de dokter/in het ziekenhuis, shoppen, reserveringen maken, een reis
organiseren, over je toekomstplannen vertellen, stukken uit de krant lezen en digitale
tools gebruiken.
Cultuur: de focus ligt op modern China, o.a. het bedrijfsleven, popcultuur, etc. Het
vak heet “Chinese taal en CULTUUR” (bij andere moderne vreemde talen is dat “taal
en literatuur”). Dit geeft al aan dat cultuur een belangrijke plek inneemt. Bij het leren
van Chinees is het belangrijk, nog meer dan bij andere westerse talen, om ook
kennis te hebben van de Chinese cultuur. Je kunt weinig tot niks ophangen aan je
bestaande kennis van westerse talen, begrip van de Chinese cultuur helpt bij het
begrijpen van de Chinese taal.
Literatuur: we lezen moderne Chinese literatuur. China heeft een andere literaire
traditie dan bijvoorbeeld Europa. Zo verkennen we het genre “littekenliteratuur” en
bestuderen we de link die de boeken hebben met de maatschappij.
5. Welke vaardigheden komen aan bod?
Taalvaardigheden: gesprekken voeren, luisteren, lezen, schrijven
Interculturele competenties: je leren verplaatsen in een ander, genuanceerd en
kritisch leren kijken naar andere culturen en naar de eigen cultuur
Onderzoeksvaardigheden
6. Hoeveel huiswerk wordt er gegeven?
Ca. 5 woorden meer per hoofdstuk = meer zelfstandig leren. Het maakwerk kun je,
als je goed meedoet, over het algemeen in de les af krijgen. Karakters moet je zelf
blijven herhalen, ook die uit de onderbouw.
7. Waar moet je goed in zijn als je Chinees wilt kiezen?
Interesse hebben in taal en in andere culturen
“Out of the box” kunnen denken
Nieuwsgierig zijn naar de “ander”
Discipline: karakters bijhouden
Voordeel is dat bij Chinees dyslexie geen rol speelt

8. Wat zijn de valkuilen als je Chinees wilt kiezen?
Karakters niet bijhouden
Karakters niet herhalen
Te laat beginnen met leren
9. Wat is de toegevoegde waarde van het vak Chinees voor jou?
Chinees is een totaal andere taal dan het Nederlands of andere westerse talen: het
vergt een andere manier van denken.
Je verdiept je in een totaal andere cultuur. Je leert je verplaatsen in de “ander”, om
een breder perspectief dan alleen door de “Europese bril” kijken
China speelt internationaal een steeds grotere rol, we kunnen niet meer om China
heen.
Je kan een HSK-diploma halen. HSK is een internationaal erkend taal certificaat.
Gemiddeld haalt een leerling in de derde klas HSK1, in de vierde of vijfde klas HSK2
en in de zesde klas HSK3 (in totaal zijn er 6 niveau’s)
10. Voor welke studies en/of beroepen is het vak Chinees nuttig en/of verplicht?
Studies:
- Verplicht: nvt
- Nuttig: Chinastudies, sociologie, bedrijfskunde
Beroepen:
- Intercontinentaal bedrijfsleven
11. Extra
Je helpt in jaar 4 en 5 bij Taaldorp voor de derde klassen.
Het is in jaar 4 en 5 mogelijk om deel te nemen aan Chinese Bridge, een
taalwedstrijd voor leerlingen die Chinees leren. De winnaar mag deelnemen aan de
finale in China.
In het 4e jaar is er een optionele taalreis naar Beijing. Leerlingen die Chinees in hun
pakket hebben, kunnen zich hiervoor opgeven. Twee weken lang dompel je jezelf
onder in de Chinese cultuur en taal. Je krijgt Chinese lessen aan een universiteit en
maakt daarnaast uitstapjes. Een unieke kans om je opgedane kennis in de praktijk te
brengen!

