
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 7 mei van 14.00 tot 

16.00.  

 

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 

Immaculata Instituut 

Hoogstraatsebaan 2 

2390 Malle   

 

 

 

 

Workshop  
Samenwerken 
met Europese 

scholen  

Contactseminarie Nederland-Vlaanderen 

Samenwerken met  Europese scholen in 
enkele eenvoudige stappen  

7/05/2008 
Immaculata Instituut 

Malle 
14.00-16.00 

 

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 

 

Bart Verswijvel—Immaculata Malle 

Christel Verheyen—Immaculata Malle  

Christine Lombaerts—Sint-Ludgardisschool Antwerpen 

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  
 
Schol 
 
Nederlanse en Vlaamse leerlingen 
(6TSO) werken samen rond de regionale 
taalverschillen tussen Noord en Zuid. Als 
kennismaking maken we een  een vra-
gen-staat-vrijgids. Dan voeren we een 
onderzoek naar verschillen in jongeren-
taal. We bekijken en onderzoeken verder 
een tv-programma dat niet in het andere 
land wordt uitgezonden. Een liveontmoe-
ting in Antwerpen met rondleiding in de 
stad vormt de apotheose van dit project. 
Achteraf volgt een evaluatie via videocon-
ferencing. 
 
BABYLON 
 
In het project BABYLON werken Bulgaar-
se en Vlaamse jongeren tijdens de lessen 
Engels samen. De hoofdbedoeling van 
het partnerschap is gelijkenissen tussen 
en verschillen in Europese culturen te 
ontdekken.  
In de introductieronde stellen de leerlin-
gen van beide landen zich via blogs  aan 
elkaar voor en beantwoorden ze een onli-
ne quiz over het partnerland.  
Via een wiki brainstormen de leerlingen 
van elk land daarna rond vragen over het 
partnerland.   


