
 

 

 Nieuwsbrief juli 2018  

Voor U ligt de nieuwsbrief internationalisering 2017/2018. We geven hier een opsomming van de 

activiteiten van dit schooljaar, gegroepeerd per onderdeel. Wij wensen jullie veel leesplezier.  

  

Canada Uitwisseling 2017 2018 – voorbereidend bezoek 2 Canadese docenten 

Tijdens de laatste week van de zomervakantie 2017 brachten 2 docenten van de Woodroffe High 

School in Ottawa een bezoek aan Canisius ter voorbereiding op een nieuwe uitwisseling in november 

2017.  

Canada Uitwisseling 2017 2018 – bezoek Canada aan Nederland  

Bezoek hier: Afgelopen oktober 2017 ontvingen we in Almelo onze nieuwe partnerschool uit Ottawa 

met een 18-tal leerlingen die bij onze eigen leerlingen verbleven. Deelnemende leerlingen van 

Canisius kwamen uit 4h-4v & 5v   Canada Oktober 2018 – bezoek Nederland aan Canada Bezoek daar: 

Van 12 tot en met 21 oktober zullen wij met 19 leerlingen afreizen naar Ottawa om daar een bezoek 

te brengen en ons onder te laten dompelen in het Canadese schoolsysteem. Onderwerp van de 

uitwisseling is WO-II.  

  

ERASMUS – Duits - POV  

De sectie Duits wil een tweejarig ERASMUS project gaan opstarten met onze partnerschool in 

Meiningen, Duitsland. POV heeft begin van dit schooljaar een voorbereidend bezoek gebracht. Op dit 

moment moeten we afwachten of we in aanmerking komen voor subsidie uit de pot ERASMUS.  

  

Youcee – begeleiding VEM   

Van 12 t/m 17 september 2017 namen 6 leerlingen deel aan de internationale jeugdconferentie 

YOUCEE. Ze namen deel aan diverse herdenkingen rondom de operatie Market Garden.          

Op zondag 12 november 2017 hebben leerlingen van onze school geassisteerd bij de herdenking op 

de Canadese begraafplaats in Holten. Zij hebben wederom meerdere toespraken verzorgd.  

 

 International Village /Slowakije 4H  4V 5V  

KOH VEM JAJ KAM  13 leerlingen uit 4H en 5V namen van 15 september – 23 september 2017 samen 

met JAJ en KAM deel aan de meeting in Slowakije aan I.V. in Slowakije. Er werd deze week 

samengewerkt met leerlingen van een vijftal scholen uit verschillende Europese landen.   

  

Polen 3 TTO met FEM Wroclaw   



 In het kader van internationale samenwerking, een belangrijk onderdeel van het curriculum voor 

leerlingen in ons TTO, is er een uitwisseling georganiseerd tussen een internationale school in 

Wroclaw, Polen en onze TTO leerlingen in Tubbergen.    

Bezoek hier: De Poolse leerlingen hebben in oktober onze school in Tubbergen bezocht.  

Bezoek daar: 9-13 oktober 2017 Afgelopen activiteitenweek zijn we met 3TTO in Polen geweest.  Ons 

tegenbezoek aan de school in Wroclaw stond in het teken van “A bridge to the future”, waarbij door 

de leerlingen een project werd uitgewerkt en werd nagedacht werd over hoe ze hun eigen toekomst 

zien. Er is door de leerlingen in de hal van de school een echte brug gerealiseerd.  

5V FLE Youth Summit Brussel 20/21 november 2017  KAM SMR CAA  

Op dinsdag 21 november 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 oplossingen gezocht naar milieuproblemen binnen de EU. Deze voorstellen zijn 

aan het einde van de dag gepresenteerd aan een Europarlementariër.  

 EPAS - European Parliament Ambassador School   

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.   

  

Malaga  Me & my Career   - VMBO 

Bezoek daar: Van 1 – 17 oktober2017  brachten 15 leerlingen uit 4T samen met LAH en ELE een 

tegenbezoek aan de school in La Cala de Mijas in het zuiden van Spanje. In het voorjaar van 2017 had 

de Spaanse school al een bezoek aan Canisius gebracht. Malaga / La Cala de Mijas - 

Uitwisselingsproject 3T/ 3H Me & My Career  

Bezoek hier: 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 met gaat over het 

vergelijken van de loopbaanoriëntatie activiteiten tussen beide scholen / landen en is dan ook “Me 

and My Career” genoemd.   

Bezoek daar: Eind september/ begin oktober gaan de leerlingen van Canisius op bezoek bij de 

leerlingen in Spanje.  

  

Uitwisseling Tubbergen 4VMBO   

Van Zondag 24 september t/m vrijdag 29 september 2017 vonden er twee uitwisselingen 

buitenschools praktijkleren plaats van ORTa waaraan 12 leerlingen 4 VMBO BKGT deelnamen.  

Bezoek daar Phyra Oostenrijk: Op zondag is de eerste groep al afgereisd naar op de LFS (bos- en 

landbouw) te Pyhra in Oostenrijk.    Bezoek hier:  locatie Tubbergen. Week 23; 03-06-2018 t/m 09-06-



2018, lln klas 4BKGT. Bezoek daar Mechelen België: Maandag is een tweede uitwisseling vertrokken 

naar, naar de PTS (tuinbouw, groente- en fruitteelt) te Mechelen, België. Bezoek daar Langenlois, 

Oostenrijk: Week 15; 08-04-2018 t/m 14-04-2018, lln 3BKGT. Locatie Tubbergen.  

  

  

  

ERASMUS+ no. 2: My World In The Drop of Water 2016 – 2018 

De vakken Aardrijkskunde en Beeldende Vorming en een aantal andere vakken werken samen in dit 

project. Afgelopen schooljaar is een bezoek gebracht aan Litouwen en Portugal. Canisius heeft van 9 

april tot 14 april  een groep van 20 leerlingen en 10 docenten uit Estland, Letland, Litouwen, Portugal 

en Turkije mogen ontvangen.  

  

ERASMUS My World in The Drop of Water   

19 en 20 november 2017  bijeenkomst in Letland Riga My World in the Drop of Water – Salaspils / 

Riga Letland Donderdag 19 en vrijdag 20 oktober hebben 2 docenten deelgenomen aan een overleg 

over het Internationaliseringsprogramma met de titel My World in the Drop of Water. Het overleg 

werd georganiseerd door onze partnerschool in Salaspils, Letland. Tijdens het voorjaar van 2017 zijn 

studenten van onze partnerscholen uit Estland, Letland, Litouwen, Turkije en Portugal bij ons op 

bezoek geweest. In december volgt er een tegenbezoek aan Pärnu, Estland. Tijdens het werkoverleg 

werd o.a. dit bezoek voorbereid.  

ERASMUS  My World in The Drop of Water – 4e meeting 

Van 10 – 16 december 2018 hebben 2 docenten  samen met vier leerlingen een bezoek aan Estland. 

In Parnü ontmoetten zij leerlingen en docenten uit Turkije, Portugal, Litouwen en Letland.  

  

ERASMUS-  WATER van   10-16 april Turkije 

2 Docenten namen samen met 4 leerlingen deel aan de 4th transnational meeting in Kocaeli in 

Turkije. Het was een waardevolle ontmoeting. We hebben hele positieve ervaringen opgedaan in het 

gastvrije Turkije.  

ERASMUS WATER    

2 Docenten hebben  19 en 20 juni 2018 deelgenomen aan de afsluitende bijeenkomst in Vilnius, 

Litouwen. Dit twee-jarige project werd tijdens deze bijeenkomst afgesloten en afgerond.  We kunnen 

terugkijken op een succesvol project. Alle scholen willen graag weer samenwerken met Canisius in 

komende nieuwe projecten. Daar gaan we ons best voor doen.  

 

ERASMUS SPACE  

Eerste meeting van  7 en 8 december in Vilnius Litouwen  



Afgelopen jaar is het nieuwe Erasmus project Universe, An Odyssey of Space and Time opgestart in 

Vilnius Litouwen. Twee docenten  namen donderdag en vrijdag 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  

  

ERASMUS SPACE  

Tweede meeting 19 – 23 februari 2018 in Hull, Great Britain. De volgende leerlingen zitten deze week 

in Hull, Engeland voor de eerste aftrap tussen de leerlingen en docenten van alle scholen. Ze gaan 

zich buigen over het ontwerpen van een robot. Ook gaan ze een lied opnemen  en  zelf een 

planetarium maken.  

ERASMUS SPACE  

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  

  

Erasmus+ SPACE;  project Universe – an odyssey of space and time, Tubbergen.   

In week 20 was er een docentenmeeting op Canisius locatie Tubbergen. Week 20; 16-05-2018 t/m 

19-05-2018 docentenmeeting. Locatie Tubbergen. Er is inhoudelijk druk overleg gevoerd en er is een 

bezoek gebracht aan SPACE EXPO in Noordwijk. Komende meetings: Oktober 2018 docenten en 

leerlingenmeeting Covilhã, Portugal  Februari 2019 docentenmeeting Vilnius, Litouwen   

  

ZA bezoek  februari maart 2018  

Bezoek daar: Vorig schooljaar hebben de seuns een bezoek gebracht aan onze school.  

Bezoek hier: Dit voorjaar 2018 zijn 20 leerlingen en 3 docenten op bezoek geweest in Stellenbosch 

e.o.     

  

Postcard exchange project 

OTA heeft met haar 3H3-klas (+ 3 leerlingen uit 3H5) bij de lessen Engels een mailuitwisselingsproject 

gedaan met een klas in Spanje. De leerlingen stellen eerst een mail op waarin ze zichzelf voorstellen, 

vertellen over hun familie/hobby/Nederlandse gewoontes/Nederlandse weer.   My historical VIP 

Binnenkort hebben 2 docenten een Skype-sessie met de Taiwanese partnerschool Rih-Nan High 

School in Taichung. De sessie zal bestaan uit een aantal presentaties van leerlingen, die hun 

“Historical VIP” presenteerden.  Dit is de afsluiting van een vakoverstijgend project, waarbij de 

leerlingen van 2V in groepen een Nederlander (M/V) hebben gekozen die zij belangrijk vinden. Het 

verslag in het Engels wordt tijdens de lessen geschiedenis beoordeeld op de historische inhoud.  

Tijdens de lessen Engels vinden de presentaties plaats. In Taiwan vindt hetzelfde plaats. De datum 

voor de Skype-sessie moet nog bepaald worden.  

Bilbao  - Spaand en Engels 



Voorbereidend bezoek hier. Op 10 november 2017  brachten Carmen en Iren van  Mungia Bilbao een 

voorbereidend bezoek aan Canisius in Almelo en Tubbergen. Er werden afspraken gemaakt over het 

programma hier in maart.  

  

Bilbao / Mungia – uitwisseling Spaans/Engels      

Deze uitwisseling is nieuw en gaat voor het eerst van start. Bezoek hier: Van 11 – 18 maart 2018 

ontvingen 16 leerlingen uit 4V en 5V een Spaanse leerling uit Mungia nabij Bilbao in Noord-Spanje. 

Bezoek daar: In september 2018 gaan 12 onze leerlingen met 2 docenten richting Baskenland.  

  

Iserlohn 

Dit schooljaar hebben 37 leerlingen uit het tweede leerjaar van GL/TL, Havo en VWO/ TTO 

meegedaan aan de uitwisseling met Iserlohn.   

Bezoek daar: Donderdag 1 t/m zaterdag 3 februari zijn we in Iserlohn geweest. We hebben 

donderdag spelletjes in de Almelo Sporthalle gedaan, ’s Avonds waren de leerlingen vrij. Meestal 

worden er dan leuke dingen ondernomen in het gastgezin.  Vrijdagochtend zijn we naar Köln geweest 

waar de leerlingen tot half 2 vrij mochten shoppen. Om half 2 hebben we het Chocoladenmuseum 

bezocht. ’s Avond was er een disco op school voor de leerlingen, tot ongeveer 22 uur.  Op zaterdag 3 

februari werd er om half 1 afscheid genomen en voordat wij naar huis zijn gereden hebben we de 

Dechenhöhle bezocht.   

Bezoek hier; Donderdag 7 juni kwamen onze Duitse gasten naar ons toe op Canisius in Tubbergen en 

Almelo.  Het was erg warm. ’s Middags zijn we met zijn alles naar het zwembad in Tubbergen gegaan. 

Het avond programma was van half 8 tot half 10. We hebben met zijn alles in Geesteren 

klootschieten gedaan.  Vrijdagochtend 8 juni zijn we naar Giethoorn gereden om van half 10 t/m half 

1 bootje te varen op een groot meer. Toen was het gelukkig nog droog. Helaas begon het tijdens het 

vrije deel, het shoppen in Zwolle, ’s middags te regenen. Vrijdagavond en zaterdagochtend hebben 

de leerlingen vrijaf gekregen om met de familie iets leuks te doen met de Duitse gast.  Zaterdag 9 juni 

om half 2 werd er op school afscheid genomen van de leerlingen uit Iserlohn.  

 

 Uitwisseling Emsbüren, Duitsland.   

Bezoek hier en daar: Week 16; 16-04-2018 t/m 18-04-2018, lln 3GT. Locatie Tubbergen.  

  

iEARN 2018 Winchester USA 

Van 8 tot 14 juli nemen 6 leerlingen en 2 docenten deel aan de YOUTH SUMMIT en conferentie in 

Amerika. Samen met studenten uit meer dan 60 landen uit de hele wereld nemen ze deel aan 

workshops, excursies en culturele activiteiten.  

Werkgroep internationalisering  AAA WHM PDM KAM KRR KEL 

 

 


