peer learning / schrijfsessie
‘internationaliseringsbeleidsplan’
Landcommanderij Alden Biesen i.s.m. Epos vzw

26 april 2018

9.30u. – 15.30u.
Uitnodiging

Heeft jouw organisatie al lang het plan opgevat om zijn internationaliseringsinitiatieven in de missie,
visie en het beleidsplan van de school te verankeren, maar blijft dat plan steken in goede bedoelingen?
Tijd om in actie te schieten dan. Trek je een volledige dag terug uit je dagelijkse schoolomgeving en
kom tot actie in het inspirerende kader van Alden Biesen. Leer wat een Europees ontwikkelingsplan
kan zijn, begin te schrijven, werk verder aan je beleidsplan, vraag feedback aan collega’s van andere
scholen, geef feedback en laat je bijstaan door Alden Biesen en Epos vzw. Na een intensieve gratis
schrijfdag in Alden Biesen op 26 april 2018 (9.30u.-15.30u.) keer je hopelijk voldaan terug naar huis
met een draftversie of herwerkte langetermijnvisie internationalisering op maat van jouw school.
Wij bieden je die dag vrijblijvend een keur aan goede voorbeelden van scholen die al ver staan in de
verankering van hun internationaliseringsprojecten, tijd om je aandacht te richten op jullie eigen
internationaliseringsplannen en -strategie, ruimte om van gedachten te wisselen met collega’s die met
vergelijkbare vragen zitten in hun school, hulp van een consulent samenwerking en
internationalisering van Epos vzw en van het Europakasteel Alden Biesen.
Deze studiedag is bedoeld voor scholen en onderwijsinstellingen (van kleuter tot
volwasseneneducatie) die internationalisering gestructureerd willen uitbouwen en al (enige) ervaring
hebben met Europese projecten of andere internationaliseringsinitiatieven. Wij raden je aan om met
2 collega’s te komen, waarvan minstens 1 van het beleidsniveau.
Om te ontdekken wie je echte peers zijn en met wie je in kleine groep wil samenwerken aan het
toegepaste brainstorm- en schrijfwerk in de namiddagsessie organiseren we een speeddate tussen het

algemene gedeelte en de lunch. Hiervoor vragen we je enkele vragen op voorhand voor te bereiden.
Deze sturen we je later door. Vergeet ook niet vóór je komst alle initiatieven die kaderen in
internationalisering in jouw organisatie op te lijsten en de beleidsvisie en missie van je school mee te
brengen, alsook jullie kwaliteitsplan. Hoe concreter, hoe beter en hoe meer jij en je school aan deze
dag zullen hebben. Verwacht jij iets anders die dag, dan kijken we hoe we aan jouw wensen tegemoet
kunnen komen, bv. enkel schrijven de hele dag, geen deelname aan ochtendprogramma. Laat ons dat
zeker op voorhand weten.
Dit event is gratis, broodmaaltijd inbegrepen.
Interesse? Schrijf je dan vandaag nog in door bijgevoegde inschrijfstrook terug te sturen naar
tamara.broeders@cjsm.vlaanderen.be.
Voor meer informatie, mail naar julie.focquet@cjsm.vlaanderen.be.

We kijken ernaar uit jullie te verwelkomen op 26 april 2018!

Voorlopig programma:

Va. 9u.

ontvangst

9.30u. – 10.15u.

Europees ontwikkelingsplan, impact, implementatie: wazda?

10.30u. – 11.30u.

speeddate (match vinden in context, verwachtingen, ervaringen)

11.30u. – 12u.

terugkoppeling plenair  groepsindeling

12u.

– 13u.

lunch

13u.

– 15u.15

schrijfsessie in peergroepen

15u.15 – 15.30u.

terugkoppeling plenair

15.30

netwerkdrink

INSCHRIJVINGSFORMULIER
“peer learning / schrijfsessie: internationaliseringsbeleidsplan”
26 april 2018
Naam: ……………..…………………………….……

Functie: ………………………………………………………

Organisatie: …………………………...………………………………………………………
o
o
o

Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs, onderwijsvorm(en): ………………………..

o
o

Centrum voor volwasseneneducatie
Andere: ………………………………………………………………………

Adres:

…………………………...………………………………………………………

Telefoon:

…………………………...………………………………………………………

E-mail:

…………………………...………………………………………………………

Ik neem deel aan de lunch:

 ja

neen

Vegetarisch:  ja

 neen

Ik neem deel aan  de netwerkdrink
Opmerkingen i.v.m. verwachtingen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail dit formulier vóór 19 april 2018 naar tamara.broeders@cjsm.vlaanderen.be, tel : 089
519393.
Als je uiteindelijk toch verhinderd bent, verwittig ons dan a.u.b.
Een wegbeschrijving vind je op www.alden-biesen.be.

