
 

  

 
  

Nieuwsbrief Global Teenager Project september 2012 
  

  
Beste collega’s,  
 
We hopen dat jullie van de zomervakantie genoten hebben en uitgerust zijn begonnen aan het nieuwe 
schooljaar. De Learning Circles voor het schooljaar 2012-2013 gaan volgende binnenkort weer van start. 
Wij willen jullie eraan herinneren dat deze week de inschrijvingstermijn voor de Circles sluit. Inschrijven is 
deze week nog mogelijk door een email te sturen naar Bob Hofman. Graag herinneren we jullie aan de 
gratis Learning Circle Workshop op donderdag 13 september in Nijkerk. Door het wegvallen van de 
subsidie vragen we een bescheiden bijdrage voor deelname aan de Circles. 
                                                                                                                    

  
Aanbod Learning Circles 2012-2013 
 

 

 

 
2 Learning Circles Cunina  
Voor de 2

e
 maal Learning Circles in samenwerking met onze partner 

Cunina. Scholen uit België, Filippijnen en Nederland gaan samenwerken 
aan de hand van de volgende thema’s: 
My life, your life, our lives (13 - 14 jaar) 
Climate change (15 - 16 jaar) 

 
Volg de link voor meer informatie, tijdlijn en inschrijfformulier 
 

 

 

  
De Global Teenager Project Learning Circles bieden we verschillende 
talen aan, u kunt kiezen uit Engels, Frans, Spaans en Arabisch. 
Via de Learning Circle Selection Tool kunt u een thema kiezen, de tijdlijn 
bekijken en het inschrijfformulier downloaden. 
Het ingevulde formulier mailt u naar laurenske@globalteenager.org  

 

 

  
2 Learning Circles Social Media Wijzer  
Aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden gaan leerlingen aan de slag 
met het thema Social Media. Op een positieve manier samen nadenken 
over Social Media en mediawijsheid. Deelname aan de Circle levert u een 
Social Media wijzer op voor uw school en u ontvangt het nieuwe boek 
“Sociale Media op de Basisschool” onder redactie van Remco Pijpers.  
Voor meer informatie en inschrijven: 

 

 

 
2 Learning Circles United Beyond Our Diversity 
In samenwerking met het Ontario Institute of Studies in Education (OISE) 
in Toronto, Canada organiseert GTP 2 LC’s met als thema: 
United Beyond Our Diversity (12 – 15 jaar) 
United Beyond Our Diversity (15 – 18 jaar) 
 
Volg de link voor meer informatie, tijdlijn en inschrijfformulier 
 

  

mailto:bob@globalteenager.org?subject=Aanmelden%20GTP%20Learning%20Circles%202012-2013
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=139&pagina=1603
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=139&pagina=1602
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=139&pagina=1603
http://www.globalteenager.org/?q=lc
mailto:laurenske@globalteenager.org
http://www.globalteenager.org/?q=node/1070
http://www.globalteenager.org/?q=node/922
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Agenda 
  

  

  

  
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 13 september 2012 
  

  

 
  

  
 Spaans 

 Deadline inschrijven 6 september 2012 

 Week 1 start op 10 september 2012  

 1 leeftijdsgroepen 

 1 Learning Circles 
  

  

 
  

  
 Engels 

 Deadline inschrijven 20 september 2012 

 Week 1 start op 24 september 2012  

 3 leeftijdsgroepen 

 9 Learning Circles 

  

 

 
 Arabisch 
 Deadline inschrijven 4 oktober 2012 

 Week 1 start op 8 oktober 2012 

 1 leeftijdsgroep 

 1 Learning Circles 
 

  

 
  
  

  
 Frans 

 Deadline inschrijven 4 oktober 2012 

 Week 1 start op 8 oktober 2012 

 2 leeftijdsgroepen 

 4 Learning Circles 

  

  

  
  
  

 
  
  

 
Learning Circles SO/PO en VMBO/MULO 
Studiereis naar Suriname 19 - 27 januari 2013 
Na de zeer succesvolle studiereizen van januari 2008, 2009, 2010, 2011 
en 2012 gaan we nu voor de zesde keer met een groep leerkrachten uit 
het PO, SO en VMBO naar Suriname (als voorbereiding op de 
aansluitende Learning Circles).  
In februari 2013 starten 3 inclusive SO/PO Learning Circles en 2 
onderbouw VMBO / MULO Learning Circles. De klassen die meedoen 
krijgen zo kans op internationaal samenwerkend leren en dit alles in de 
Nederlandse taal.  
Lees meer…  
  

  
  

www.globalteenager.org 
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