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De voorbije 2 jaar zaten we mee in een comeniusproject samen met alle andere basisscholen van 
Oudenaarde en Tourcoing. Er was een uitwisseling tussen de 2 steden op het vlak van cultuur en 
taal. Elkaars stad en taal leren kennen waren de centrale doelen.  Er werd nascholing georganiseerd 
en gevolgd “voorlezen van Franse prentenboeken” en “zingen van Franse liederen”, we konden 
elkaars stad verkennen  en we bezochten elkaars scholen. Als kers op de taart nam onze Franse 
school ook deel aan het voorbije sprookjesbos. (wat ze trouwens dit jaar opnieuw willen doen.)
Op het einde van dit project werd ons de vraag gesteld of we zin hadden in een nieuw 
comeniusproject => “move your buddy”. We zegden nogal vlot “ja” ... ! Wat nu volgt is 
concrete info over een project dat veel meer aanwezig zal zijn doorheen de hele school. We kozen 
er namelijk voor om met zijn allen onze schouders eronder te zetten. Doen jullie mee? 

HET NIEUWS

Move your buddy: concreet
Zes scholen kregen groen licht. Het gaat om 2 scholen in Tourcoing, 1 school in Groot Brittannië (Leicester) , 1 
school op Malta (Valletta) , 1 school in Italië (Firenze) en wij. Een school in Portugal (Braga) staat nog op de 
wachtlijst. 

Elke school kiest een sport die ze verder uitwerken in de school. Wij kozen voor een typische schoolsport (tussen vier 
vuren) omdat we dit kunnen spelen met verschillende leeftijden en het ook mogelijk is in onze schooltuin.

De voertaal van het project is Engels.

In het eerste jaar dienen wij ons te bekwamen in onze sport, ze weer te geven in Engelstalige videolessen, er een 
vakwoordenboek rond te maken en alles netjes op een website te plaatsen. Ondertussen wisselen we uit met de 
deelnemers, zowel met leerlingen als met leerkrachten. Een eerste heel korte uitwisseling was er eind september toen 
3 kinderen van het 5de leerjaar zich konden voorstellen aan een klas uit Tourcoing via videoconferentie (skype). 

Alle deelnemende scholen komen deze week naar Tourcoing en Oudenaarde om concrete afspraken te maken met 
elkaar. Wij, Iris Vandersmissen en ikzelf, trekken donderdag een hele dag richting Tourcoing en vrijdag zijn wij dan 
de gastschool. Naast werktijd om verder vorm te geven aan het project, staat een bezoek aan het wielermuseum op 
het programma alsook een avondje Oudenaarde.

Gerealiseerd met de steun van de Europese Commissie via de COMENIUS-actie van het Europese “Een 

Leven Lang Leren Programma.”
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Mr. Laurent en zijn klas op webcam

HET FEESTCOMITE, DE PEDAGO-
GISCHE RAAD, DE PRAKTISCHE RAAD 
EN DE WERKGROEP ICT ZOEKEN VERS 
BLOED! BEN JIJ ONZE MAN/VROUW? 
LAAT JE HOREN! MEER INFO VOLGT 

NOG ... OP 19 OKTOBER ... .

In de loop van de komende 2 jaar zullen er regelmatig leerkrachten voor een paar dagen naar het buitenland 
trekken, naar 1 van de deelnemende scholen. We overwegen ook een meerdaagse uitstap naar bv Groot Brittannië 
met de oudste leefgroep. Alles hieromtrent moet nog uitgezocht worden en verder vorm krijgen. Het is een project 
van veel grotere omvang dan het vorige (waar de stad heel wat op zijn schouders nam)

Wie betaalt dit alles? De Europese Gemeenschap via Comenius. We kregen een budget toegewezen van 20 000 euro 
waarmee we alles dienen te betalen. Een ruim voorschot staat reeds op onze rekening. Uiteraard krijgen we dit niet 
zomaar. We moeten hiervoor minimaal 24 mobiliteiten uitvoeren binnen de duur en het kader van het project. 

Wil je graag meedenken, meewerken aan dit project of heb je tips en suggesties dan horen we deze graag.

Ook voor ons is dit een avontuur. Eentje waar we vast veel uit leren en een meerwaarde is voor alle participanten.
Als we ons erna nog steeds geen Europese burger voelen ... . 

De belangrijkste doelen op een rijtje:

=> sport als middel om de mobiliteit van leerlingen en leerkrachten te vergroten. 
=> motivatie van leerlingen om te leren, verhogen via ICT en vreemde talen 
=> aanleren en genieten van sportactiviteiten die binnen komen via de andere deelnemers
=> actief aan de slag met “nieuwere” ICT technologie: videoconferentie, website, blog, chat
=> communiceren over één sport, opnemen van deze sportlessen met video-apparatuur en posten op website
=> filmen van locale sportevenementen: vertalen en uitleggen om zo een beeld te geven van de plaatselijke cultuur 
=> organisatie van virtuele olympische spelen 

=> Europese doelen: het niveau van lesgeven in Europa laten toenemen, kinderen laten ervaren dat ze Europese 
inwoners zijn, wegnemen van sociale en culturele barrières, bouwen aan een Europa gebaseerd op respect, begrip 
en vriendschap, uitwisseling tussen leerkrachten over de grenzen heen verhogen.


