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ACTIEGROEP

LEREN VAN TALEN

Politieke
co-animatoren

Co-animatoren
uit het
maatschappelijk
middenveld
Acties die tot op heden
werden vastgelegd door
de co-animatoren

Elisabeth Boulet (Région Hauts-de-France)
Jean-Luc Crucke (Waals Gewest)
Sylvie Labadens (Département du Nord)
Carl Vereecke (Provincie West-Vlaanderen)
Bob Bauwens (VL)
Philippe De Coninck (Wapi)
Armand Héroguel (FR)

Département du Nord en Région Hauts-de-France
• Promotie van het onderwijs van het Nederlands in de scholen en
colleges
• Ontwikkeling van het onderwijs van het Nederlands bij het RSA-publiek
(leefloners/werkzoekenden) om ervoor te zorgen dat werkzoekenden
uit Noord-Frankrijk gemakkelijker Vlaamse vacatures zouden ontdekken
West-Vlaanderen
• Oplijsting van de bestaande Frans-Belgische jumelages in de
Eurometropool
• Onderzoeken hoe die jumelages kunnen worden ondersteund en
aangevuld met dynamische modules voor het leren van talen rond
concrete thema’s die kaderen binnen het schooltraject
• Volwassenenonderwijs (>18 jaar)
• Microproject in het kader van Interreg V
Wallonie picarde
• Jumelages tussen lagere en middelbare scholen (‘college’-niveau)
• In eerste instantie het bestaande consolideren met vrijwillige
instellingen
• De uitdagingen op het vlak van voorwaarden en leerlingen
onderzoeken om het enthousiasme van het omkaderend onderwijzend
personeel op te wekken
• Het pedagogisch en methodologisch kader uitwerken vóór de
voorstelling van het jumelageproject

Reeds gehouden en geplande bijeenkomsten / afspraken
16.02.2017
1ste vergadering van de politieke co-animatoren en co-animatoren uit het
middenveld
25.04.2017
Workshop rond schooljumelages
23.05.2017
Technische stuurgroep rond schooljumelages
29.05.2017
1ste vergadering van de Actiegroep
23.06.2017
2de vergadering van de Actiegroep
12.07.2017
Technische stuurgroep rond schooljumelages

Voorlopige kalender
Zomer 2017

12.09.2017

15.09.2017
1ste trimester
2de trimester
3de trimester

Lopende acties

Opstelling van de overeenkomst en van de inschrijvingsfiche voor
pilootscholen/-colleges en verbintenisperiode voor de pedagogische
vertegenwoordigers.
Bijeenkomst met de pilootscholen/-colleges, officiële voorstelling van het
model van grensoverschrijdend stappenplan en verzameling van de
handtekeningen van de partners van het Interreg-microproject.
Indiening van het Interreg-microproject
Creatie van het uitwisselingsnetwerk:
kennismaking tussen de bilaterale klassen
Wederzijds bezoek:
kennismaking met de context van de andere (bilaterale verplaatsingen met de
bus)
Realisatie van de tripartiete grensoverschrijdende meerwaarde:
• Vereniging van de klassen rond een project dat talen/cultuur/toerisme
combineert
• Tripartiet bezoek: het pedagogische voorbeeld van het ecologische beheer
van Pairi Daiza in Wallonie picarde

•

•

•

Lancering in september 2017 van een pilootproject betreffende de
jumelage tussen lagere scholen (de laatste twee jaren) en het eerste jaar
van het college (minimum 2 per deelregio)
De catalogus met initiatieven om NL en FR te leren in de EM-regio
opstellen, verspreiden en promoten; aan deze catalogus een “interactieve”
kaart koppelen die een overzicht geeft van de fysieke plaatsen waar men
talen kan leren.
De modules ontwikkelen voor Franstaligen om Nederlands te leren en voor
Nederlandstaligen om Frans te leren via digitale applicaties zoals
Wallangue, Duolingo (https://fr.duolingo.com).

