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Regional heritage on your smart phone (Frankrijk/Noorwegen)                                  

                     
                             

Thema: cultureel erfgoed in de regio.  
Cultureel erfgoed: Sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat 
kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en 
landschappen. 
 
Opzet conferentie:  

- Internationaal samengestelde groepjes kiezen een onderwerp 
- Informatie inwinnen over het onderwerp (internet, interviews enz.) 
- Leerlingen maken een audiotour. Je maakt gebruik van de app van https://izi.travel/nl  

 
Deelnemende scholen: 

- Lycée Joseph VALLOT Frankrijk  (Lodeve) 
- Stranda vidaregåande Skule   Noorwegen (Stranda)   

 
Praktische informatie Frankrijk 

- Doelgroep:    Leerlingen 4 havo/vwo 
- Aantal deelnemers:   15 leerlingen 
- Franse conferentie:   6-10 maart 2017 
- Nederlandse conferentie:  20-24 maart 2017 
- Eigen bijdrage:   € 325 

Praktische informatie Noorwegen 
- Doelgroep:    Leerlingen 4 havo/vwo 
- Aantal deelnemers:   7 leerlingen 
- Noorse  conferentie:   30 januari – 3 februari 2017 
- Nederlandse conferentie:  20-24 maart 2017 
- Eigen bijdrage:   € 350,- 

NB: Voor beide conferenties geldt dat we op zaterdag of zondag vertrekken en terugkomen. 

Contactpersoon: 
Dhr. Liefkes 

  

https://izi.travel/nl
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Entreprendre ici et là-bas (Frankrijk) 

Uitwisseling Frankrijk voor leerlingen met Frans in het profiel. 

 

                            
 

Thema: onderzoek naar ondernemen en duurzaamheid. 

Buiten de culturele uitwisseling als doel op zich (andere taal, het leren van de taal, andere cultuur, 
etc.), hoort ook bij deze uitwisseling een thema en een eindproduct. 

Deelnemende school:  Lycée Joseph VALLOT Frankrijk  (Lodève)  
 
Praktische informatie 

- Doelgroep:    Leerlingen 4 havo/vwo met Frans in hun profiel. 
- Aantal deelnemers:   15 leerlingen 
- Franse conferentie:   6-10 maart 2017 
- Nederlandse conferentie:  20-24 maart 2017 
- Kosten uitwisseling:   € 325,- 

 

 

      
 

 
Contactpersoon: 
Mw A. Abrahamse 
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Uitwisseling mariengymnasium Bocholt -  Teylingen College Leeuwenhorst 

 

- Mariengymnasium Bocholt is partnerschool  sinds 2008  

- Bocholt ligt vlak bij de Nederlandse grens op 2,5 uur reizen van NWH  

- Duitse deelnemers leren Nederlands op school,  

- Iedere deelnemer neemt aan beide onderdelen deel (reist én ontvangt)  

- Voertaal in Bocholt is Duits, voertaal in Noordwijkerhout is Nederlands 

- Mensen, taal en cultuur (beter) leren kennen staat centraal 

- Programma met veel workshops binnen én buiten school (dagexcursies) 

- Focus op de  samenwerking van Nederlandse en Duitse leerlingen 

- Verblijf in gastgezinnen 

 

Goede redenen om deel te nemen: 

- Verbetering Duitse taalvaardigheid 

- Betere kennis van Duitsland (mensen, school,  gastgezinnen, eten en drinken, tradities etc.) 

- Voertaal Duits én Nederlands! 

- Dichtbij Nederland daardoor korte reistijd en lage kosten 

- Uitwisseling omvat twee projectweken 

- Nieuwe contacten / vriendschappen 

 
Praktische informatie Bocholt 

- Doelgroep:    Leerlingen 4 havo/vwo met Duits in het pakket 
- Aantal deelnemers:   12 leerlingen 
- Data:     Ma – vrij (data nog niet bekend) 
- Eigen bijdrage:   € 100,- 

          

Contactpersoon 

dhr. F. Schmermbeck (smk@teylingen-college.nl) 

mailto:smk@teylingen-college.nlk
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Model United Nations (MUN) – conferenties in NL (en buitenland) 

 
Thema 

Debatteren in een Engelstalige setting met deelnemers uit verschillende landen. Ontwikkeling 

van taalvaardigheden Engels, persoonlijke ontwikkeling, politiek bewustzijn 

 

Goed voor Engels, CV, ontmoeting met leerlingen uit een andere cultuur 
 
Opzet conferentie:  

- Internationaal samengestelde commissies werken aan verschillende  onderwerpen 
- Informatie inwinnen over het onderwerp (internet, interviews enz.) 

 
Deelnemende scholen: 

- Veel internationale scholen uit binnen- en buitenland 
- Nederlandse TTO’s  
- Buitenlandse scholen 

 
Praktische informatie  

- Doelgroep:     Leerlingen 3/4/5 havo/vwo 
- Aantal deelnemers:    10 - 25 leerlingen (eigenlijk geen bovengrens) 
- Verschillende conferenties 
- Eigen bijdrage verschilt per keer.  €25 voor eendaagse conferenties  

€40 -60 voor 2- 3 daagse    conferenties 
€250 voor de conferentie van een week 

- Aantal conferenties is bespreekbaar met keuze uit zo’n 8 conferenties per jaar.  

NB: Voor de meeste conferenties geldt dat we op vrijdag vertrekken en op zondag terugkomen. 

         

Contactpersoon: 
Dhr. F.F. de Jong: DEJ@teylingen-college.nl 

 

mailto:DEJ@teylingen-college.nl

