
 

 

Nieuwsbrief internationalisering Canisius Tubbergen Almelo  2018 - 2019     -    juli 2019   

Voor U ligt de nieuwsbrief internationalisering 2018/2019. We geven hier een opsomming 
van de activiteiten, gegroepeerd per onderdeel. Wij wensen jullie veel leesplezier.  

ZA  - 2018 – 2020   
Sinds 2003 organiseert SG Canisius voor leerlingen van 5V/6V een uitwisseling met het Paul 
Roos Gymnasium in Stellenbosch. 
Bezoek hier: In maart 2019 zijn de seuns uit Zuid Afrika op bezoek geweest  op Canisius. 
Bezoek daar: Volgend schooljaar, voorjaar 2020, reizen 22  leerlingen uit 6V af naar Zuid 
Afrika.  
 
 
 
Canada Uitwisseling 2017 2018 2019  
Zomer 2017: Voorbereidend bezoek in de zomer van 2017  op Canisius van 2 docenten van  
de Woodroffe High School in Ottawa 
Oktober 2017 : 4H-4V-5V - Canisius ontvangt 18 leerlingen van de school in Ottawa. Bezoek 
hier op Canisius.  
Oktober 2018: Bezoek aan Canada. HAB  KAM VHM  
“Een van de mooiste weken uit mijn leven”. Citaat leerling. 

In oktober 2018 hebben 19 leerlingen een bezoek gebracht aan de Woodroffe High School in Ottawa. Het 

programma was zeer divers om de leerlingen zo goed mogelijk een beeld te geven van het leven in Canada. 

Daarbij hebben de bezoeken aan verschillende musea in Ottawa en Montreal, lesbezoeken, gezamenlijke 

sportactiviteiten (curling!) en het bijwonen van een footballgame enorm bijgedragen. Als een van de 

hoogtepunten mag de ontmoeting met Eva Olsson niet vergeten worden. Zij is een dame van 94 die in de 

Tweede Wereldoorlog een aantal concentratiekampen en het vernietigingskampen Auschwitz heeft overleefd. 

Haar levensverhaal en levensmotto inspireerde jong en oud.  

Uitwisseling Canada 2019-2020 

Van 11– 22 oktober 2019 zal een nieuwe groep van 22 leerlingen uit 4H en 4V naar Canada 

afreizen. Het tegenbezoek zal in hetzelfde schooljaar plaatsvinden in verband met de 

herdenking van de Bevrijding van Nederland 75 jaar geleden. Op dit moment is de selectie 

een feit. Er hadden zich maar liefst 46 leerlingen opgegeven. 

HUD KAM en VHM gaan de reis naar Canada begeleiden. 

 
Spanje - Malaga  Me & my Career   - VMBO 
Bezoek op Canisius: Van donderdag 15 t/m donderdag 22 maart 2018 zijn 19 leerlingen en 2 
docenten van onze Spaanse partnerschool IES La Cala de Mijas (Malaga) te gast geweest op 



onze locatie in Almelo. Zij doen mee aan een uitwisseling met 19 leerlingen uit 3T en 3H. Het 
project gaat over het vergelijken van activiteiten tussen beide scholen / landen op het 
gebied van loopbaanoriëntatie.   
Bezoek aan Malaga: Van 22 tot 28 september 2019 gaan 13 leerlingen uit 4T van Canisius op 
bezoek bij de leerlingen in Spanje.  
 
Iserlohn - Uitwisseling klas 2 Almelo en Tubbergen   
Deze langst lopende uitwisseling was ook afgelopen 2018/2019 weer succesvol. 
Bezoek aan Iserlohn. 14/15/16 februari 2019 met 21 leerlingen. 
Bezoek aan Canisius: Iserlohn  was hier op bezoek op  13/14/15 juni 2019.   
 
 
Uitwisseling met Wroclaw – Polen   - Uitwisseling 3TTO  

Afgelopen schooljaar was er opnieuw een uitwisseling met de school in Wroclaw.  

Bezoek hier: In oktober 2018 zijn de Poolse leerlingen hier geweest. 

Bezoek daar: Tijdens de derde activiteitenweek brachten de leerlingen uit 3TT1 een bezoek 

aan Polen. 

 
Uitwisselingen met Meiningen  -  3 HAVO   -   Duits - POV  
Bezoek aan Meiningen: 3 HAVO heeft van 21 – 25 november 2018 een bezoek gebracht aan 
het Henfling Gymnasium in Meiningen Duitsland.    
Doel: het verbreden van de culturele horizon en contact met leeftijdsgenoten uit Duitsland. 
Bezoek aan Canisius: Van woensdag 12 juni t/m zondag 16 juni waren de Duitse partners bij 
ons in Nederland te gast. Er werden lessen gevolgd, presentaties gegeven en werd 
gepunterd in Giethoorn met aansluitend een bezoek aan de stad Zwolle. 
 
5V FLE Youth Summit Brussel 20/21 november 2018  KAM SMR CAA  
Op dinsdag 21 november 2018 hebben de leerlingen van 5FLE in het kader van het cultureel 
programma van FLE deelgenomen aan een Youth Summit  “Local and Global Protecting our 
planet” in het Europees Parlement in Brussel.  Tijdens deze Youth Summit hebben de 
leerlingen in samenwerking met leerlingen van andere scholen en universiteiten de rol van 
adviseurs voor Europarlementariërs vervuld. De leerlingen hebben gezocht naar oplossingen 
voor milieuproblemen binnen de EU. Deze voorstellen zijn aan het einde van de dag 
gepresenteerd aan een Europarlementariër.  

 
Bilbao / Mungia – uitwisseling Spaans/Engels     RAJ HAM BSW KEL 
In het kalenderjaar 2018 werden 2 uitwisselingen georganiseerd met IES Mungia nabij Bilbao 

in Spanje. 

Bezoek hier: In maart 2018  kwamen de Spaanse leerlingen op bezoek in Almelo en 

Tubbergen. 

Bezoek daar: Eind september 2018 zijn we met 12 leerlingen naar Spanje gegaan. 
 
Bilbao/Mungia 2019 2020 
Komend schooljaar organiseren we de tweede editie van deze uitwisseling, met wederom 
4V- en 5V-leerlingen. Dit jaar zullen er maar liefst 32 deelnemers zijn.  
Bezoek daar: In de week van 25 nov. 2019: een week naar Spanje, verblijf in gastgezin 
Bezoek hier: Maart 2020: tegenbezoek van onze Spaanse vrienden op Canisius. 



  
Youcee – begeleiding VHM   
Op zondag 11 november 2018 hebben leerlingen van onze school geassisteerd bij de 
herdenking op de Canadese begraafplaats in Holten. Zij hebben meerdere toespraken 
verzorgd en zorgden voor het gastheerschap van de herdenking.  
 

Herdenkingen Normandië – coördinatie VHM 

Van 4 juni t/m 7 juni hebben Pauline Sand en Jolanda Brunger met 6 leerlingen een bezoek 

gebracht aan Normandië. Ze hebben allerlei herdenkingen bijgewoond en ook zelf een 

bijdrage geleverd aan de presentatie.   

 
Herdenking Canadees kerkhof in Holten 
1 juni 2019.  
VHM en KAM tekenden,  in samenwerking met 4 leerlingen uit Tubbergen, voor de 
organisatie en ontvangst van 140 Canadese studenten uit New Brunswick. Er werd een 
bezoek gebracht aan het Memory-museum in Nijverdal en er werd een indrukwekkende 
herdenking gehouden op het Canadees Kerkhof in Holten. 
De groep is vervolgend afgereisd richting Normandië om daar diverse herdenkingen bij te 
wonen. 
 

 EPAS - European Parliament Ambassador School   - VHM 
Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is speciaal 
ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de 
politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige 
stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en 
ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan 
de toekomst van Europa.   
 
Oostenrijk - Uitwisseling Tubbergen 4VMBO   
Het jaarlijkse bezoek aan Phyra kon dit jaar helaas geen doorgang vinden. Voor volgend jaar 
staat er weer een bezoek gepland.  
 
ERASMUS WATER 2016 2018 
Dit project met scholen uit Portugal, Estland, Letland, Litouwen en Turkije is afgerond.. 
Intussen is het geheel goedgekeurd door het Europees Platform. Alle verslagen zijn 
geaccordeerd en de financiële afhandeling is afgerond. 
We kunnen terugzien op een bijzonder succesvol project. 

 
ERASMUS+ SPACE 2018 – 2020 
Project Universe – an odyssey of space and time, Tubbergen – Een Erasmus-project met 
scholen uit Engeland, Spanje en Litouwen.   
 
1. Eerste meeting van  7 en 8 december2017 in Vilnius Litouwen  
Afgelopen jaar is het nieuwe Erasmus project Universe, An Odyssey of Space and Time 
opgestart in Vilnius Litouwen. Twee docenten  namen deel aan het docentenoverleg. Spanje, 
Engeland, Portugal, Litouwen en Canisius Tubbergen zijn bij dit ERASMUS project betrokken. 



Dit 2-jarige project wordt met leerlingen uit Tubbergen georganiseerd in de klassen 3TTO 
3GT 4GT  
  
2. Tweede meeting  Van 19 – 23 februari 2018 was de eerste meeting  voor leerlingen en 

docenten in Hull, Great Britain. De leerlingen bogen zich over het ontwerpen van een 
robot. Ook is er een lied opgenomen en is er een planetarium gemaakt. 

 
3. Lezing Andre Kuipers in het Theaterhotel. 20 leerlingen en 7 docenten brachten op 20 

maart 2018 een bezoek aan een lezing van Andre Kuipers in het Theaterhotel  
 

4. Docentenmeeting op Canisius locatie Tubbergen 
In week 20 van afgelopen jaar was er bijeenkomst op locatie Tubbergen. Er is inhoudelijk 
druk overleg gevoerd en er is een bezoek gebracht aan SPACE EXPO in Noordwijk 
 
5. Leerlingenmeeting Covilhã, Portugal   Oktober 2018 docenten en leerlingen namen deel 

aan het gezamenlijke programma met alle scholen in dit project. 
 
6    Meeting Spanje; La Cala de Mijas 
In het voorjaar van 2019 brachten 6 leerlingen en 2 docenten een bezoek aan de 
gezamenlijke meeting in Spanje. 
 
7     Evaluatie in Vilnius Litouwen  
Marleen PDM en Martine WHM hebben 27en 28 mei 2019 deelgenomen aan de afsluitende 
evaluatie-bijeenkomst in Vilnius Litouwen.  
  
 
Uitwisseling Emsbüren, Duitsland.   
De dag van de Duitse Taal is aan deze jaarlijkse mini uitwisseling gekoppeld.  
Afgelopen jaar helaas door omstandigheden niet door gegaan maar voor 2019 – 2020 zijn er 
al weer volop  plannen. 
 

iEARN 
De afgelopen jaren hebben we steeds met een aantal leerlingen deelgenomen aan iEARN 
conferenties in Canada, Taiwan, Argentinië.  In de zomer van 2018 namen we met 6 
leerlingen en 2 docenten deel aan de conferentie in Virginia, USA. 
In 2020 gaan we weer inschrijven voor de nieuwe summit. 
 

NIEUW 
Denemarken - TTO Tubbergen - NIEUW voor 2019 - 2020   AAA 
AAA is bezig om met een school in Herlev / Kopenhagen / Denemarken een project te gaan 
organiseren voor de klassen 1, 2 of 3 TTO  in Tubbergen.  September 2019 start de TTO – 
uitwisseling met Herlev nabij Kopenhagen / Denemarken 
 
NIEUW – TTO Tubbergen 
Dachau: Verder zijn er besprekingen met een school in Dachau om ook daar de 
mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een uitwisseling.  
 



 
NIEUW 
ERASMUS Volleybalschool Canisius 2019 – 2021   ELE HAB OOT 
Komend schooljaar gaan we met een aantal collega’s LO / BSM naar een school in Portugal 

en het daaropvolgende schooljaar naar een school in Noorwegen. Middels dit project willen 

we de kwaliteit bij ons personeel en management verbeteren middels job shadowing, 

trainingen volgen en door het voeren van gesprekken op locatie. Voor deze aanvraag is 

rekening gehouden met een 5-daagse mobiliteit van 5 personen, te weten 2 trainers, 1 

maatwerkcoördinator, 1 roostermaker en een managementteamlid. 

 

NIEUW 
Uitwisseling Canisius Tubbergen en Italië.  
De lokatie Tubbergen is samen met een school uit Duitsland, Italië en onze partnerschool uit 
Malaga/Spanje druk bezig een nieuw ERASMUS+ project op te zetten voor de lokatie 
Tubbergen. Meer info hierover volgt later. 
 
 
NIEUW 
ERASMUS+   GROEN Tubbergen  PDM 
Voor 3K en 4K Tubbergen ligt er een nieuw project in het verschiet. Een groep van 14 
leerlingen gaat een uitwisseling organiseren met een school in Italië, onder de rook van 
Venetië. De bedoeling is dat dit in 2019 – 2020 gaat starten. 
 
 
NIEUW   

ECHOES 2020 - KAM 

Maurits gaat in samenwerking met Bob Hofman en een collega uit Rotterdam een nieuw 

project opstarten in het kader van de herdenking van de Bevrijding: Echoes 2020. 

Even ter herinnering;  Echoes 2010, 65 years of Liberation heeft toen een tweede prijs in 

Nederland gekregen bij een ICT-award van Kennisnet, EN een Canadese Award in New 

Brunswick van het district waar wij toen heel veel mee samenwerkten.  

 
Samenstelling werkgroep internationalisering. 
Martine Westerhof gaat helaas de werkgroep verlaten. Martine heeft zich jarenlang ingezet 
voor internationalisering, met name voor de locatie Tubbergen. Martine, bedankt voor al je 
goede zorgen en je inzet voor de leerlingen. 
Leo Kemper gaat afscheid nemen als coördinator van de werkgroep internationalisering. 
Leo maakte gedurende 19 jaar deel uit van de werkgroep internationalisering en mocht 
gedurende 10 jaar de taak van coördinator vervullen. 
 



Werkgroep internationalisering  2018 - 2019 
Arie van der Aa - vertegenwoordiger vanuit TTO 
Marleen Peddemors - projecten en ERASMUS Tubbergen 
Martine Westerhof - projecten en ERASMUS Tubbergen 
Maurits Kamman - projecten en ERASMUS Almelo 
Raymond Krijnsen - vertegenwoordiger vanuit s.l. 
Leo Kemper - coördinator internationalisering 
 
 

 


