
 

  

 
  

Nieuwsbrief Global Teenager Project november 2011 
  

  
Beste collega’s,  
Alvast een aankondiging voor de Learning Circles in 2012.  
Op 19 januari 2012 is er weer een Introductie workshop, deze keer in Nijkerk, op het Corlaer College. Zie 
voor meer info de agenda onderaan deze nieuwsbrief. 
  
                                                                                                                    

 

 

  
De Global Teenager Project Learning Circles bieden we verschillende 
talen aan, u kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans en Arabisch. 
Thema’s blijven gelijk aan de afgelopen periode, via de Learning Circle 

Selection Tool kunt u de thema’s bekijken.  
Het inschrijfformulier kunt u in januari 2012 downloaden. U wordt hierover 
geïnformeerd in een volgende nieuwsbrief 
De tijdlijnen voor de periode februari – mei 2012 vindt u hier.  

 

 

  
Learning Circles Duits  
Speciale aandacht voor de Learning Circles Duits met o.a. klassen uit 
Nederland, Madagaskar, Cameroun, Hongarije, Ukraine en Slovenië.  
De afgelopen jaren was er telkens 1 LC in de Duitse taal beschikbaar per 
schooljaar. We willen dit  uitbreiden naar 2 maal per schooljaar. Bij deze 
dus een oproep om deze LC onder de aandacht te brengen van de sectie 
Duits binnen de scholen.  
Voor februari 2012 zijn de thema’s Olympischen Spiele en Jugend und 
Social Media.   
Via de Learning Circle Selection Tool kunt u Duits selecteren. 
  

  

  

  
Workshop Learning Circles  
Speciaal voor de docenten die voor het eerst aan een Learning Circle 
deelnemen, organiseren we een gratis hands-on workshop. We belichten 
de Learning Circle methode en het samenwerken in een wiki met de nu 42 
GTP-landen.  
 
Opgeven voor de workshop van donderdag 15 september 2011 

  

  
  
  

 
  
  

 
Learning Circles SO/PO en VMBO/MULO 
Studiereis naar Suriname 21 - 29 januari 2012 
Na de zeer succesvolle studiereizen van januari 2008, 2009, 2010 en 
2011 gaan we nu voor de vijfde keer met een groep leerkrachten uit het 
PO, SO en VMBO naar Suriname (als voorbereiding op de aansluitende 
Learning Circles).  
In februari 2012 starten 5 inclusive SO/PO Learning Circles en 4 
onderbouw VMBO / MULO Learning Circles. De klassen die meedoen 
krijgen zo kans op internationaal samenwerkend leren en dit alles in de 

Nederlandse taal.   
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