Notulen klankbordgroep 10 oktober
Tijd: 15.30 – 16.30
Locatie: vergaderkamer
-

Nieuwe leden
o ..zijn er helaas nog niet. We gaan navragen bij de mentoren of ze de klankbordgroep
aan hebben gekaart tijdens de ouderavond en of ze dit een volgende keer (opnieuw)
kunnen benoemen.
o Mocht er eind november nog niemand zijn, vragen we na de uitvoering van ‘Little
Victorians’ nog of er iemand is die zich hiervoor zou willen aanmelden.
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Nieuwe IB-docent; Emine Ekinci stelt zich voor.
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Phileas Fogg
o

-
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Maandag is er voor V4 een workshop geweest (War Poetry). Deze is zeer goed
bevallen. De tip van de begeleiders was om hier in de onderbouw al wat meer mee
doen zodat de kinderen iets losser zijn. Dit doen we overigens ook (brugklas gaat aan
de slag met Little Victorians, de tweede klas met Shakespeare)
o Eind november zal de workshop ‘Little Victorians’ plaatsvinden voor de brugklas. Op
dit moment staat deze genoteerd als een activiteit alleen voor overdag. We gaan
kijken of hier een avondvoorstelling van gemaakt kan worden.
o Begin december vindt de Shakespeare workshop voor TTO2 plaats. Overdag wordt er
door leerlingen gerepeteerd aan een toneelstuk van Shakespeare en ’s avonds wordt
dit stuk door de leerlingen opgevoerd. Het blijkt alleen dat tijdens deze avond ook de
infoavond voor de ouders van groep 7/8 plaats vindt. De TTO-coördinatoren zullen
met de teamleider brugklas overleggen of de voorstelling vóór de infoavond plaats
kan vinden, zodat er minder onrust is.
EIO-project samenwerking Frankrijk en Amerika
o De docent Engels in TTO klas 2 is verschillende contacten op aan het zetten met
scholen in het buitenland. - De tweede klas zal vrij snel beginnen met een
gedichtenproject waarbij een klas uit het buitenland dit ook doet. Na het uitwisselen
van de gedichten kunnen culturele verschillen vergeleken worden.
o – Klas 2 gaat in periode twee aan de slag met onze variant van ‘Humans of New York’
waarin het de bedoeling is dat leerlingen iemand met een bijzonder verhaal
interviewen en hier een expositie over maken. Een school in het buitenland werkt
aan eenzelfde soort project. Het idee is dat de verhalen tussen de twee scholen
worden uitgewisseld. Er moet nog gekeken worden welke vorm dit gaat krijgen.
Herorganisatie EIO
o Volgend schooljaar start de havo/vwo TTO-stroom. Dit lijkt ons het beste moment
om EIO weer beter te stroomlijnen.
o Laatste visitatie: projecten waren goed, maar er moet meer aandacht komen voor de
doorlopende leerlijn.
o Sinds de invoering van TTO 2.0 door Nuffic hoeven scholen zich voor EIO niet meer
aan de CFEC-indicatoren te houden. Scholen mogen zelf bepalen hoe zij
wereldburgerschap en persoonlijke groei aantonen.
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Hoe havo bovenbouw er voor TTO uit zal zien is nog de vraag. Er is een IBprogramma dat is toegespitst op de havo. Deze mogelijkheid wordt onderzocht door
de IB-coördinator.
De IB-coördinator en de coördinator TTO bovenbouw zijn ook de mogelijkheden van
Cambridge in de bovenbouw aan het onderzoeken.

Uitwisseling Menorca
o Er is bevestiging dat de uitwisseling inderdaad doorgaat. De exacte datum weten we
nog niet. Onze leerlingen gaan rond mei naar Menorca. De leerlingen uit Menorca
komen eind maart/begin april hiernaartoe. Omdat de periode ertussen zo kort is, kan
dit zorgen voor een prettigere uitwisseling.
o Deze keer hebben niet alle ouders een leerling in huis, er zijn minder kinderen uit
Menorca. Geen probleem in Menorca.
o Bij Menorca ligt het accent vooral op cultuur en wereldburgerschap.
o Overdag zijn er schoolactiviteiten, de school verzorgt één avond. De andere avonden
laten we aan leerlingen zelf over.
o Wat doen we met de lengte van de reis? Maandag tot vrijdag een beter plan dan de
lengte nu? Dit gaat de TTO-coördinator aangeven en navragen bij coördinator
internationalisering.
o We hebben eerder gemerkt dat het prettig is als leerlingen in een tweetal geplaatst
kunnen worden. Dan hebben de leerlingen elkaar nog. Dit is echter niet altijd
mogelijk vanwege de aantallen.

