
eTwinning
Een focus op burgerschap vanuit de praktijk



Immaculata Instituut in vogelvlucht

• Kleine school uit stille Kempen: < 400 leerlingen

• TSO/BSO-school: vnl. “handelsrichtingen”

• Sterke focus op IT, talen



36 jaar uitwisseling met Waalse school



Internationalisering: eTwinningprojecten

Betrokken vakken

• Talen

• Informatica

• Geschiedenis



Betrokken landen

Nederland-Duitsland-Frankrijk-Spanje-Italië-
Griekenland-Kroatië-Zweden-Oostenrijk-
Bulgarije-Luxemburg-Ijsland-Litouwen-
Zwitserland-Schotland-Noorwegen-
Denemarken-Portugal-Finland-Hongarije-
Ierland-Groot-Brittannië-Roemenië



Label “eTwinningSchool”



eTwinning en burgerschap

• Aanvankelijk de nadruk op taal – nadruk op taligheid

• Groeiend besef dat internationale samenwerking belangrijke 
interculturele meerwaarde heeft:

➢ Zich bewust worden van en omgaan met cultuurverschillen

➢ Leren omgaan met gevoeligheden

➢ Open staan voor andere culturen



eTwinning en burgerschap

• Werken aan burgerschap vanuit verschillende invalshoeken: 

Twee voorbeelden die ontstaan zijn vanuit de eigen schoolcultuur:

➢WWI Monumental Europe

➢ Étincelles de bonheur



Burgerschap en geschiedenis

Vijfde jaar: Westhoek Zesde jaar: Breendonk



Memorial Garden Project – Haringe 2013



Memorial Garden Londen 2014



Vredesparkje 2015



eTwinningseminarie Amiens 2016



Project: WWI Monumental Europe

• eTwinning project 2016-2017

• Herinneringseducatie als
boodschap van vrede en 
vriendschap

• Vroegere vijanden zijn nu 
vrienden



KISS: Keep it small and simple

• 3 scholen

• 3 activiteiten

• 1 gezamenlijk eindproduct



Drie scholen

• Duitsland: Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium, 
Germersheim 

• Frankrijk: Lycée Fénelon, Cambrai 

• België: Immaculata Instituut, Oostmalle



Drie activiteiten

Activiteit 1: Kennismaking

Padlet Educaplay



Drie activiteiten

Activiteit 2: Op zoek naar oorlogsmonumenten in de eigen omgeving 
→ Beschrijving : moedertaal + Engels



Drie activiteiten

Activiteit 3: Rondleiding creëren in Guidigo

→ Samenbrengen van regionale monumenten

→ Rondleiding beschikbaar maken in 4 talen



2017-2018 : Move2Learn, Learn2Move



Project: Etincelles de bonheur

• Werkgroep “stijl” : respect, wellevendheid tegenover

Andere leerlingen Familie

Leerkrachten Vrienden

Schoolpersoneel Omgeving

→ Rode draad schooljaar (logo, uitleg, …) <--> praktijk



Doelstellingen van het project



• Kennismaking – vormen van internationale groepjes
• Voorbeelden van goede daden zoeken→ 1 goede daad kiezen
• Ervaringen vergelijken
• Samen een blogbericht schrijven → inspiratiebron voor anderen
➢ Samen overleggen, beslissingen nemen, afspreken, 

samenwerken

Activiteiten

https://etincellesdebonheur.wordpress.com/

https://etincellesdebonheur.wordpress.com/


2017-2018 : Move2Learn, Learn2Move



Meerwaarde eTwinningprojecten

• Meertaligheid

• Mogelijkheid tot vakoverschrijdende samenwerking

• Burgerschap als expliciete/impliciete doelstelling van 
eTwinningprojecten



Vervolg meerwaarde eTwinningprojecten

• Ervaringsgerichte burgerschapseducatie:

➢ Op een fijne manier omgaan met anderen

➢ Samenwerken op klasniveau en met leerlingen uit andere culturen/landen

➢ Bewust zijn van interculturele verschillen – er positief mee omgaan

➢Internationale samenwerking als een vanzelfsprekendheid zien



Verspreiding resultaten

• Enthousiasme bij leerlingen

• Regelmatig update op website en facebookpagina → breder publiek

• Streven naar een concreet eindproduct

• Elke twee jaar : eTwinningfeest: 
➢ Overhandiging van de kwaliteitslabels 
➢ Voorstellen van eTwinningprojecten door leerlingen voor leerlingen



Plaats/belang van de directie?

• Schept voorwaarden tot deelname aan internationalisering

• Ondersteunt de leerkrachten

• Directie Immaculata Instituut ziet meer dan ooit het belang 
ervan in → schoolbeleid 



Bedankt voor uw aandacht

Jack.philips@immalle.be – ann.vermeiren@immalle.be

mailto:Jack.philips@immalle.be
mailto:ann.vermeiren@immalle.be

