Comeniusproject: ‘Are you a CO2nsumer?’

Vrijdag, 4 maart 2011

Beste ouders en leerling, beste gastgezin
In onze vorige brief beloofden we u extra uitleg over de uitwisseling van 16 tot en met 19 maart
2011.
Op de eerste informatievergadering van het project op 20 januari 2011 kregen de aanwezigen
al een pak informatie. Voor de ouders die niet aanwezig konden zijn, herhalen we eerst kort de
gemaakte afspraken. Daarna lichten we het programma toe.
1. ‘Are you a CO2nsumer?’ is een Comeniusproject.
a. Een Comeniusproject is vergelijkbaar met een Erasmusproject, maar dan op
maat van leerlingen van het middelbaar onderwijs. Ons multilateraal project
kadert binnen het Leven Lang Leren programma van de E.U. Daardoor geniet
onze school financiële steun van het Vlaams Nationaal Comeniusagentschap
EPOS om enkele leerlingen en leerkrachten naar het buitenland te sturen en de
sfeer van de partnerscholen op te snuiven. Ons project loopt over 2 schooljaren:
het is gestart in september 2010 en loopt tot juni 2012. Het centrale thema waar
we rond werken is: Welk effect heeft ons consumentengedrag op het milieu?
b. Hieronder vindt u de onderwerpen die tijdens dit schooljaar in de 3
partnerscholen aan bod zullen komen. Dit zowel in de lessen als tijdens speciale
activiteiten:
□ Ontwerpen van een gemeenschappelijk logo.
□ Band/Koor maakt anti-CO2-liedje en brengt het op Youtube.
□ Instrumenten maken met recyclagemateriaal & tentoonstelling.
□ Gemeenschappelijke website en blog
□ Enquête opstellen rond gebruik van vrije tijd, zakgeld,…
□ E-mails tussen verschillende leerlingen in Engels en Frans.
□
2. De volgende data werden gereserveerd voor uitwisselingen van leerlingen en
leerkrachten.
a. Oktober 2010: 2 leerkrachten reisden af naar Spanje voor de voorbereidende
vergaderingen.
b. 16-19 maart 2011: wij ontvangen Poolse en Spaanse leerlingen en leerkrachten.
c. 25-29 mei 2011: 5 Oostkampse leerlingen en 2 leerkrachten reizen naar Polen.
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3. Internationale afspraken.
Er werden in Spanje een aantal afspraken gemaakt over de organisatie van de
uitwisselingen. Vliegtuigtickets en verplaatsingen met openbaar vervoer worden
bekostigd door het nationaal agentschap van het bezoekende land! Gastgezinnen
betalen dus geen bus- of treintickets. Wanneer een gastgezin een leerling met de
eigen wagen vervoert, komt men niet tussen in de kosten. Benzine/diesel wordt niet
terugbetaald
4. Wat wordt er van de gastgezinnen verwacht?
a. De gastfamilie zorgt voor de opvang van de buitenlandse leerling:
slaapgelegenheid, ontbijt en avondmaal wanneer de school dit niet heeft
voorzien. Op bepaalde activiteiten tijdens de dag betaalt onze school het eten
van de leerlingen en van het gastgezin.
b. Alle leerlingen worden opgevangen in gastgezinnen. De leerlingen volgen de
normale gang van zaken binnen het gastgezin. Eet de ontvangende leerling warm
op school, dan doet de gastleerling dat ook.
c. De leerlingen volgen hun gastheer naar school: met de fiets, bus,… Busticket
wordt betaald door de buitenlandse school. De buitenlandse leerling moet dit
zelf voorschieten. Een extra fiets voorzien indien zoon of dochter ook elke dag
naar school fietst.
d. De buitenlandse leerlingen volgen de normale lesdagen mee op school.
e. Er zijn een aantal extra activiteiten om de streek te leren kennen. Hierop is het
gastgezin ook uitgenodigd.
5. De school voorziet een aantal avondactiviteiten voor de buitenlandse leerlingen.
De gastgezinnen kunnen hierbij aansluiten maar dit is geen verplichting. U vindt
hiervoor een antwoordblad bij deze brief waarop u kunt vermelden aan welke activiteit
uw kind en uw gezin wil deelnemen. Indien u voor vervoer kunt zorgen, gelieve dat ook
te vermelden. Alvast bedankt voor dit engagement!
6. Verzekering.
De schoolactiviteiten worden gedekt door de schoolverzekering. De buitenlandse
leerlingen vallen terug op hun verzekering.
7. Uitwisseling naar Polen:
Over de uitwisseling naar Polen in mei krijgt u na de krokusvakantie nog een brief en
een mail.
8. Planning van de uitwisseling van 16 tot 19 maart 2011
Een schema van het bezoek vindt bij deze brief. Er is ook een uitwisselingsboekje in het
Engels opgemaakt. Hierin staan alle belangrijke adressen, gegevens van leerlingen en
leerkrachten.
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Woensdag 16 maart 2011
□ Rond 11u00: Spaanse leerlingen en leerkrachten komen aan in Brussels National
Airport.
□ Spaanse leerlingen en leerkrachten bezoeken Brussel op eigen houtje.
□ Late namiddag : Spaanse leerlingen en leerkrachten nemen trein naar Brugge. Zij
verwittigen via SMS.
□ 18u30: Poolse leerlingen en leerkrachten komen aan in Brussels National Airport.
Trein naar Brugge. Zij verwittigen via SMS.
□ Rond 19u30: Ophalen van de Spaanse lln. en lkr. aan het station van Brugge door
leerkrachten
□ Gastouders worden verwittigd via SMS.
□ Rond 20u30: Ophalen van de Poolse lln. en lkr. aan het station van Brugge door
leerkrachten
□ Gastouders worden verwittigd via SMS.
□ Rond 20u00 (Spaanse lln.) en 21u00 (Poolse lln.) Verwelkoming in de leraarskamer
met welkomstdrink en belegde broodjes. Kennismaking met het gastgezin.
□ Leerlingen gaan mee naar het gastgezin.
□ Voor noodgevallen ’s avonds is de heer Vandewiele ter beschikking. Hij brengt zo
nodig de buitenlandse leerkracht bij u thuis.
Donderdag 17 maart 2011
Buitenlandse leerlingen en begeleidende leerkrachten
1ste lesuur

Gesprekje met eigen leerkracht over het verloop van de vorige
dag en briefing over de komende activiteiten. Mailen naar
huis. Verkenning van de school.

2de lesuur:

De buitenlandse leerlingen krijgen een kennismaking met
Nederlands in klas 2A1.

3de lesuur

lokaal
5
21 (2A1)

De buitenlandse leerlingen gaan samen met 1A3 te voet naar
het containerpark voor een sorteeroefening

4de lesuur
12u10
tot
13u25
5de lesuur

Broodjesmaaltijd op school. De buitenlandse leerlingen krijgen een brooddoos
en een plastieken drinkbeker aangeboden door onze school.
Korte activiteit: brooddoosdomino: met brooddozen een zo
lang mogelijke dominoketen bouwen.
‘Pimp my lunchbox’ en table cup drumming met 2A2 en
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rotonde
studiezaal

6de lesuur

2A3MW

7de lesuur

Buitenlandse lln. en leerkrachten en de leerlingen van de gastgezinnen
vertrekken naar de kust:
Bus naar Brugge om 14u50
Naar Blankenberge met de trein om 15u36

16u00 tot
IJsje eten en, go-carts of gekke fietsen op de velodroom
19u00
19u00 tot
Frietjes eten. Het gastgezin kan aansluiten. Daarna naar huis met de wagen of
20u00
het openbaar vervoer.
Voor noodgevallen ’s avonds is de heer Vandewiele ter beschikking. Hij brengt zo nodig de
buitenlandse leerkracht bij u thuis.
Vrijdag 18 maart 2011
Buitenlandse leerlingen en begeleidende leerkrachten

lokaal

1ste lesuur

Gesprekje met eigen leerkracht over het verloop van de vorige dag
en briefing over de komende activiteiten. Mailen.
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2de lesuur:

Buitenlandse leerlingen volgen les in het tweede jaar.

19 of 20

3de lesuur

Buitenlandse leerlingen volgen les in het tweede jaar. WW /SEI

3

4de lesuur

Buitenlandse leerlingen volgen les in het tweede jaar. WW/SEI

20

12u10 tot
13u25

Broodjesmaaltijd op school.

16u10

Buitenlandse leerlingen volgen praktijkles in het tweede jaar.
2A1 STV of ME
Ontvangst op het gemeentehuis
Buitenlandse leerlingen volgen praktijkles in het tweede jaar.
2A1 STV of ME
Mee naar het gastgezin. Avondmaal bij gastgezin..

18u00

Leerkrachten krijgen maaltijd aangeboden door onze school.

5de lesuur
14u00
7de lesuur

20u00
tot 21u30

2 of 4

2 of 4

Afspraak aan ‘Het Keunekot’ in Sijsele. Activiteit voor de
buitenlandse leerlingen en gastgezinnen die dat wensen:
Vlaamse volksspelen. Daarna naar het huis van het gastgezin.
Voor noodgevallen ’s avonds is de heer Vandewiele ter beschikking. Hij brengt zo nodig de
buitenlandse leerkracht bij u thuis.
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Zaterdag 19 maart 2011
Buitenlandse leerlingen en begeleidende leerkrachten
8u50
9h00
9h30 – 10h30
10h30 – 12h00
12h00
12h30
13h45
14h00

Vrije voormiddag met het gastgezin. Wie wil kan om 9u00
aansluiten bij enkele leerkrachten om Brugge te bezoeken
of te shoppen… We vertrekken op school.
Bus naar Brugge
Geleide wandeling in Brugge voor wie dat wenst.
Shopping en vrije tijd in Brugge
Bus naar Oostkamp
’s middags krijgen de leerkrachten, leerlingen en gastgezinnen een
afscheidsmaaltijd aangeboden door de school.
Gasten worden door de leerkrachten naar het station gevoerd.
Afscheid van de buitenlandse gasten.
Trein naar Brussels National Airport.

Hou steeds de projectwebsite http://www.areyouaco2nsumer.eu/ en uw mailbox in de gaten.
Hebt u nu al dringende vragen dan kun u mailen naar titularis2a2@hotmail.com
We willen u van harte bedanken voor uw engagement en hopen dat het een verrijkende ervaring mag
worden voor uw kind en uw gezin.

Met vriendelijke groeten
S. Schepens, directeur
het Comeniusteam
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Antwoordkaart deelname aan de activiteiten
Dit is de antwoordkaart van:
O Thomas Van Giel
O Antoon & Klara Wuyts
O Justine Naessens

O Arthur Vanderschaeghe
O Jente Noppe
O Julie Van Nevel

O Willem Lanoye
O Lise Smessaert
O Anne-Laure Coopman

Activiteit op woensdag 16 maart 2011
Afhalen van de leerling op school. U mag ons verwittigen via een SMS op dit nummer:
GSM: ……………………………..
Wij komen de buitenlandse leerling ophalen op school met ……. personen en eten een belegd
broodje mee.
Activiteit op donderdag 17 maart 2011
O Wij komen met ……. personen naar Blankenberge om 19u00 om onze zoon/dochter en
onze gast op te halen en een frietje te eten. Wij kunnen nog ………. mensen terug meenemen
naar Oostkamp in onze auto.
O Wij kunnen onze zoon/dochter en onze gast niet komen ophalen.
Activiteit op vrijdag 18 maart 2011
O Wij komen met ……. personen naar het Keunekot in Sijsele om 20u00 (gast inbegrepen).
Wij kunnen nog ……….. mensen terug meenemen naar Oostkamp in onze auto.
O Wij nemen niet deel aan deze activiteit met ons gastgezin maar mijn zoon/dochter en de
gast nemen wel deel.
Activiteit op zaterdag 19 maart 2011
O Ons gezin komt met ……. personen (gast inbegrepen) naar school om mee te gaan naar
Brugge.
O Ons gezin neemt niet deel aan het bezoek van Brugge. Onze zoon/dochter en de gast
komen wel naar school om Brugge te bezoeken.
O Wij komen met ……. personen (gast inbegrepen) eten op de afscheidsmaaltijd in de
rotonde.
Handtekening ouder
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Handtekening leerling

