Internationaliseringsactiviteiten in het basisonderwijs
Dit document is bedoeld om leraren in het basisonderwijs inspiratie op te laten doen voor
internationaliseringsactiviteiten. Welke activiteiten je ook kiest, zorg voor integratie met het
bestaande curriculum. Hierdoor wordt internationalisering geen ‘extraatje’, maar onderdeel
van het schoolprogramma. Sluit dus zoveel mogelijk aan bij het reguliere aanbod en ga op
zoek naar mogelijkheden om er een internationale component aan toe te voegen.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, het vieren van de Europese
Dag van de Talen, een bezoek aan theater of museum met een internationaal thema,
internationale verdieping van een onderwerp uit de gebruikte geschiedenis-, aardrijkskundeof biologiemethode en virtuele en fysieke uitwisseling.

Internationalisering in het huidige curriculum
Elk thema van de Kinderboekenweek leent zich voor een internationale dimensie. Dit kan
variëren van het voorlezen van een Engels (prenten) boek, een spel spelen, een liedje zingen
of een filmpje bekijken tot het organiseren van een (mid)dag met bijvoorbeeld gastsprekers
(ouders, opa’s en oma’s) met een buitenlandse achtergrond die hier iets over vertellen,
gerelateerd aan het thema.
Daarnaast wordt er door elke basisschool jaarlijks wel een ‘goed doel’ gekozen om geld voor
in te zamelen. Ook hier is de relatie met internationalisering snel gelegd. Hoe ziet het leven
van hun leeftijdsgenoten in de landen, waar het geld voor wordt opgehaald eruit? Schrijf
een fictieve brief (in het Engels) en stel jezelf voor aan de ander. Zowel Unicef als Samsam
bieden (deels) gratis lesmateriaal aan.
Ook kun je, net als veel andere scholen in Europa, de Europese Dag van de Talen vieren. Op
die dag vinden er tal van activiteiten plaats om op bijzondere wijze aandacht te vragen en
te besteden aan vreemde talen. Op school kun je hier vrij invulling aan geven. De meeste
scholen kiezen voor taalspellen, culturele verkleedpartijen, muziek, optredens op het podium,
een gastles van een ouder met speciale taalkennis of een (taal)lesje/spel van een oudleerling (2e of 3e klasser) die ook nog in het Engels vertelt hoe het is om op de middelbare
school te zitten. Deze dag vindt jaarlijks plaats op 26 september.
Tevens voldoen de nieuwe methodes voor wereldoriëntatie aan de kerndoelen voor het
leergebied ‘Oriëntatie op uzelf en de wereld’. Wil je echter meer internationale verdieping,
dan kun je denken aan lessen of producten over internationale thema’s als ecologische
footprint of klimaatverandering, waarin de leerlingen gezamenlijk onderzoek doen naar de
cultuur van een specifiek land. Ook kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan een
werkstuk en een presentatie voorbereiden.
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Uitwisseling; virtueel
Een uitgebreidere invulling van internationalisering is het zoeken van schoolpartners in het
buitenland om met elkaar informatie uit te wisselen of gezamenlijk aan een product te
werken. Dit kan bijvoorbeeld via eTwinning, Cambridge English penfriends of Schools online.
Deze vorm van internationalisering vraagt ook aandacht voor het taalonderwijs. De
communicatie verloopt namelijk in de meeste gevallen in het Engels. Veel basisscholen die
voor deze vorm van internationaliseren kiezen, bieden ook vroeg vreemdetalenonderwijs
aan. Op deze manier kunnen de leerlingen de taal functioneel toepassen en verbeteren zij
hun taalvaardigheid.
Virtuele uitwisseling kan al vanaf de kleuterbouw plaatsvinden. Denk hierbij aan het gebruik
van Skype. Als u en uw partnerschool Skype op het digitale bord aanzetten, kunnen de
kleuters elkaar gedag zeggen, een liedje zingen voor elkaar, of het klaslokaal of een
werkstukje laten zien. Daarnaast kunt u met die school ook (kerst)foto’s uitwisselen of
feestgewoontes zoals Sinterklaas delen (stuur pepernoten en chocoladeletters op!).
In de midden- en bovenbouw kunnen de Skype-contacten diepgaander worden. De
leerlingen kunnen inmiddels lezen en schrijven in de taal waarin de communicatie
plaatsvindt en dus is ook mailcontact mogelijk. Denk ook aan het uitwisselen van echte
brieven per post met collages rondom een bepaald thema of bijv. met Flat Stanley. Met Kerst
kunt u bijvoorbeeld uw leerlingen de buitenlandse leerlingen iets liefs toe laten wensen, in het
Engels, of in de eigen taal met de Engelse vertaling. Het is ook mogelijk om een
samenwerkingsproject te starten met een of meerdere scholen in het buitenland.
Voorbeelden van projecten zijn te vinden op www.eTwinning.net.
Een andere activiteit die met name geschikt is voor de onderbouw, is het Teddybeer-project.
Bij dit project stuurt u een teddybeer heen en weer tussen uw school en de partnerschool in
het buitenland. De beer stuurt vervolgens een dagboek per post of via email terug, waarin hij
beschrijft wat hij allemaal heeft meegemaakt, waar hij is geweest en wat hij heeft gezien,
etc., eventueel met foto’s. Met dit project creëert u begrip en kennis van andere culturen en
talen. Een voorbeeld van een school die hier ervaring mee heeft vindt u hier.

Uitwisseling; fysiek
Tot slot kan in de bovenbouw gedacht worden aan fysieke uitwisseling met een van de
partnerscholen in het buitenland. Hierbij is het heel belangrijk dat ouders goed geïnformeerd
worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ouderavond met een directeur als gastspreker
van een school die dit al gedaan heeft. Wellicht kan hij ook een paar leerlingen meenemen
die hier enthousiast over kunnen vertellen. Ook tijdens het verblijf willen ouders graag op de
hoogte gehouden worden van het wel en wee van hun kinderen. Open een Facebook
pagina waarop de leerlingen berichtjes en foto’s achter kunnen laten of maak gebruik van
klasbord, een gratis online communicatietool voor het onderwijs.
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Een handige checklijst voor een uitwisseling:
Wat
Contact en afspraken met
partnerschool en gastouders
Opstellen programma
Beschrijving reisbestemming
Ouderavond
Inschrijvingen, inclusief
ouderverklaring
Informatiebrief voor ouders
Paspoort/identiteitsbewijs
Zorgpas
Medicijnpaspoort
Reisverzekering
Lijst telefoonnummers van
ouders
Lijst telefoonnummers voor
achterblijvers
Informatie gedurende
Het verblijf (website,
Facebook, klasbord)

Wie
School

Wanneer

School i.s.m. partnerschool
School
School
School
School
Ouders
Ouders
Ouders
School
School
School

School
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