
Telefoon: (02) 553 96 34 
E-mail: sara.gilissen@ond.vlaanderen.be  

 

Departement Onderwijs & Vorming 
Internationale Projecten 

Koning Albert II laan 15—7C13 
1210 Brussel 

Praktisch  

etwinning.be & etwinning.net  Woensdag  23 april 2008 van 13.00 

tot 15.00  

 

Inschrijven  

Deelname is volledig gratis, maar in-
schrijven is wel verplicht. Schrijf je 

snel in via mail naar: 

Sara.gilissen@ond.vlaanderen.be  

Het aantal plaatsen is beperkt.  

 

Locatie 

KA Landen 

Tiensestraat 57 

3400 Landen  

Lokaal A102 

.  

 

 

 

 

Workshop  
Samenwerken 
met Europese 

scholen  

Contactseminarie Nederland-Vlaanderen 

Samenwerken met  Europese scholen in 
enkele eenvoudige stappen  

23/04/2008 
KA Landen 
13.00-15.00 

eTwinning maakt deel uit van het Levenslang 
Leren Programma van de Europese Commissie 
en wordt gesteund door het Departement On-
derwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeen-
schap.    
 
 



Programma  

 

• welkom en inleiding  

• Praktijkvoorbeelden  

• Inspiratie en tips voor projecten  

• Registeren en projectpartner zoeken  

• Vragen  

 

eTwinning ambassadeurs 

 

David Tuts—KA D’Hek Landen 

 

 

Ben je nieuwsgierig naar de verschillen en 
gelijkenissen tussen de Europese landen? 
En wil je jouw leerlingen op een eenvoudige 
manier laten samenwerken met leeftijdsge-
noten uit een ander land?  
Kom dan naar deze workshop over eTwin-
ning.  
 
Tijdens deze workshop krijg je alle informatie 
die je nodig hebt over  eTwinning.  
We tonen jou de drie eenvoudige stappen 
die je moet doorlopen om een project op te 
starten en collega-leerkrachten presenteren 
hun projecten. Ze geven jou graag al hun tips 
en beantwoorden al jouw vragen.  

 

Na deze workshop zal je dus zelf kunnen 

starten met een eenvoudig en leerrijk Euro-

pees samenwerkingsproject.  

 

 

eTwinning promoot samenwerking 
tussen scholen in Europa via informa-
tie- en communicatie technologie 
(ICT). eTwinning biedt ondersteuning, 
hulpmiddelen en andere diensten om 
scholen te helpen een partnerschap 
op te zetten in alle vakken en thema’s 
voor korte of lange termijn. eTwinning 
haalde recent 30.000 registraties van 
lagere en secundaire scholen in Eu-
ropa.  

WORKSHOP  
eTwinning  

etwinning.be & etwinning.net  

Praktijkvoorbeelden  
 

Say it with flowers  
 
De leerlingen versturen bloemzaden naar 
een partnerschool uit het buitenland. Ze 
maken in de lessen TO een bloembak om 
de zaden die ze zullen ontvangen te plan-
ten. Hiervan worden foto’s gemaakt en 
verslagen gezet op de blog.  
 
 
Daarnaast worden praktijkvoorbeelden 
voorgesteld naar de voorkeuren en inte-
resses van de deelnemers.  

 
 
 
 


