
 

 

Internationalisering schooljaar 2016-2017 

 

Ook dit schooljaar zijn weer de nodige internationaliseringsactiviteiten. Sommige daarvan zijn al flink 

uitgewerkt, andere staan nog in de kinderschoenen. Ik zal proberen een overzicht te geven van de 

lopende projecten, beginnende projecten en de andersoortige internationale activiteiten. 

China en Japan 

1. Van dinsdag 30 augustus tot vrijdag 7 oktober zijn twee Chinese collega’s van onze 

partnerschool in Jingjiang bij ons op school. Abby Hong en Liu Hongmei gaan lessen geven 

over Chinese taal en cultuur in TTO-2/3/4/5/6. Tevens gaan ze een aantal lessen verzorgen 

aan de IBC-klas.  Voor de goede orde Abby heet eigenlijk Dandan en Liu wordt meestal Mei 

genoemd. 

2. Van woensdag 28 september tot maandag 3 oktober is een groep van 5 Chinese docenten en 

4 Chinese leerlingen te gast bij ons op school. Zij zijn ook van onze partnerschool. De 

leerlingen verblijven bij onze leerlingen (nu in TTO-6)., die in april naar China zijn geweest. De 

directeur en twee adjunct-directeuren maken deel uit van het gezelschap. 

3. Van woensdag 29 maart t/m donderdag 6  april gaan 6 leerlingen van TT0-5 (VWO-5) naar 

onze partnerschool in Hiroshima, Japan. De leerlingen gaan daar naar toe voor hun 

profielwerkstuk. Zij worden begeleid door Thomas de Leeuw, Herma Verbeij, Karen Verdel en 

Nané Lagerweij. Zij verblijven daar de gehele periode. Ondergetekende is daar van woensdag 

tot zaterdag, evenals twee Chinese collega’s. Onze Chinese partnerschool maakt namelijk 

ook deel uit van dit bijzondere project. 

4. Van vrijdag 31 maart t/m vrijdag 7 april gaan 5/6 leerlingen TT0-5 naar onze Chinese 

partnerschool. Zij worden begeleid door Joany Krijt, Lieke Bos en Kirsten van Stenis. 

Ondergetekende is vanaf zaterdag 1 april ook bij hen. 

Project 1: Intergrating ICT-into foreign language education. 

Dit project met Hongarije als coördinerende school gaat het tweede en laatste jaar in. De volgende 

bijeenkomsten staan dit schooljaar gepland: 

1. Ajka, Hongarije van 2 t/m 8 oktober 2016. Leerlingen: Jessica Smits (H5), Jeroen Etman, Liset 

van de Burg en Tim Manuasama (allen V6) Zij hadden vorig schooljaar de Hongaarse 

leerlingen in huis. Begeleiding: Blanca Gonzalez (Spaans) en Joyce Emmelkamp (Nederlands) 

2. Pamplona, Spanje van 11 t/m 17 december 2016. Leerlingen: Bart van de Broek, Jooske van 

Buuren, Chris Bijker, Lisa Hooftman.(V5). Zij hadden vorig schooljaar de Spaanse leerlingen in 

huis. Begeleiding: Astrid Twilt en een nog nader in te vullen talendocent. 

3. Istanbul, Turkije 19 t/m 25 februari 2017. Leerlingen: nog nader in te vullen. Begeleiding: nog 

nader in te vullen. 

4. Bialystok, Polen 2 t/m 8 april Leerlingen: nog nader te bepalen uit VWO-3. Begeleiding: nog 

nader te bepalen. 

5. Capelle aan de IJssel, 29 mei t/m 1 juni. Alleen docenten voor de eindvergadering. 

 

 



 

 

Project 2: Chemistry Experiments: an European Approach 

Dit project met Roemenië als coördinerende school gaat het tweede en laatste jaar in. De volgende 

bijeenkomsten staan dit schooljaar gepland: 

1. Dornbirn, Oostenrijk 23 t/m 27 november 2016 Leerlingen: geen. Docenten: Jarno 

Timmermans en een nader te bepalen collega. 

2. Capelle aan den IJssel/Hellevoetsluis, Nederland. 9/t/m 12 maart 2017. Docenten van de 

scholen uit Roemenië, Turkije, Oostenrijk en Griekenland zijn te gast bij ons op school en op 

het Hellenium in Hellevoetsluis (Jan de Schipper) 

3. Simleu Silvanie, Roemenië van 5 t/m 9 april 2017. Leerlingen: geen. Docenten: Jarno 

Timmermans en een nader te bepalen scheikunde collega. 

Project 3: Real Maths Talk 

Dit nieuwe 2-jarige wiskundeproject, alleen voor docenten, staat onder leiding van onze school als 

coördinator.  Centraal staat hoe complexe wiskunde symbolen en formules zo eenvoudig en 

eenduidig uitgelegd kunnen worden. De volgende bijeenkomsten zijn dit jaar gepland: (data onder 

voorbehoud) 

1. Capelle aan den IJssel, 12t/m 15 oktober 2016. Van de partnerscholen uit Bradford (UK), 

Bialystok (Polen), Lüleburgaz (Turkije) Tarquinia (Italië) en Radviliskis (Litouwen) komen twee 

deelnemers naar onze school. Wiskunde docenten die lesgeven aan klas 1/2 en/of 4 kunnen 

bij dit project betrokken worden. 

2. Bradford (UK) medio januari 2017 datum nader te bepalen. (twee/drie wiskundedocenten) 

3. Radviliskis (Litouwen) medio juni 2017 datum nader te bepalen. (twee /drie wiskunde 

docenten. 

Project 4: Eliot: Enhancing Literacy basic skills and fighting drop-outs with cross-curricular 

Theatrical experiential learning. 

Dit nieuwe 2-jarige project, voor docenten en leerlingen , staat onder leiding van Italië als 

coördinerende school. Centraal staat hoe voortijdig schoolverlaten voorkomen kan worden. 

Deelnemende scholen: Tarquinia, Italië- Délegyháza, Hongarije-Barrow-in-Furness, UK-Monetmor-o-

Velha, Portugal, Chania (Kreta), Griekenland en Jaslo, Polen. De volgende bijeenkomsten staan in het 

eerste jaar gepland: 

1. Tarquinia, Italië 9 t/m 12 oktober 2016. Leerlingen: geen: Docenten: Niek Bogaard en Maras. 

2. Barrow-in Furness, UK, medio januari 2017 datum nader te bepalen. Leerlingen: geen. 

Docenten: Niek Bogaard en Maras. 

3. Capelle aan den IJssel, media maart 2017. Docenten van de partnerscholen komen naar onze 

school. 

4. Capelle aan den IJssel, media mei 2017. Docenten en leerlingen van de partnerscholen 

komen naar onze school. Gastleerlingen moeten nog worden gezocht, waarschijnlijk in 

HAVO-3/4. 

5. Délegyháza, Hongarije media juni/juli 2017. Leerlingen: geen. Docenten: Niek Bogaard en 

nog een/twee nader te bepalen docenten. 



 

 

Project 5: POCKET  PerOnalized teaching: the Key to success in EducaTion Tools. 

Dit nieuwe 2-jarige project, voor docenten en leerlingen , staat onder leiding van Italië als 

coördinerende school. Centraal staat de aanpak van het individuele onderwijsleerproces. 

Op het Comenius College gaan alle leerlingen met dyslexie uit de 3e en 4e klassen aan dit project 

deelnemen.  

Deelnemende scholen: Viterbo, Italië-Szigetszentmiklós, Hongarije-Istanbul, Turkije,-Arrecife 

(Lanzarote), Spanje- Paola, Malta-V.N. Famalicao, Portugal. 

De volgende bijeenkomsten staan geplandogaard. 

1. Viterbo, Italy. 3-6 November 2016 

2. Viterbo, Italy. 16-22 Januari 2017 

3. Szigetszentmiklós, Hungary. 19-22 March 2017 

4. Blended Mobility in Arrecife, Lanzarote, Spain. 14-20 May 2017 (met leerlingen) 

5. Capelle aan den IJssel, The Netherlands. 1-4 October 2017 

6. Blended Mobility in Capelle aan den IJssel, The Netherlands. 3-9 December 2017 

 

Project 6: Uitwisselingsproject met Panezevys en Radvilikis, Litouwen. 

Project is ingediend in Litouwen, maar is helaas afgewezen. 

Aangezien een van de Litouwse scholen (Radviliskis) aanwezig is bij het wiskunde project, kan er dan 

over dit uitwisselingsproject toch overleg gevoerd worden. Een vertegenwoordiger vaan de school uit 

Panevezys zal ook naar onze school toekomen. Er is in ieder geval een uitwisseling met deze twee 

Litouwse scholen met onze leerlingen in TT0-3. Dit staat gepland voor 6 t/m 10 maart 2017. In juni 

2017 worden de Litouwse leerlingen hier op school verwacht. 

Begeleiding: Carlijn Mourik, Ron de Knegt, Karen Verdel en Noortje Vroemen. 

IBC-internationaliseringsactiviteit 

De leerlingen uit H5 IBC gaan naar een ondernemersbeurs in Barcelona.  

Data: 4 t/m 7 oktober 2016. Deze 13 leerlingen worden begeleid door: Hannelore Soer en Astrid 

Twilt. 

Vietnam  

Van 8 t/m 20 oktober gaan 4 leerlingen en 1 docent namens de Lepra Stichting naar Vietnam. Fleur 

Ultee (H5) Lisa Hooftman (V5) Romée Stolk (H5) en Aaron Koppe (V6). Lydia Bakker gaat namens 

onze school mee. Tevens gaat er een begeleider van Vreewijk mee, ook met 4 leerlingen. 

Zij gaan in een lepradorp werkzaamheden verrichten die de gemeenschap ten goede komen. De 

komende tijd staat nog een aantal activiteiten op het programma om voldoende geld in te zamelen. 

Sint Maarten project met Saint Dominic High, South Reward 



 

 

Centraal staat het IB-programma ( pedagogische en didactische benadering) en studeren in het 

buitenland. 16-23 november 2016. Deelnemers: Niek Bogaard en Linda Zwakhals. 


