
Uitnodiging

Wil je voorbeelden zien van ICT-projecten?

Wil je realisaties van Vlaamse scholen 
uitproberen?

Wil je zelf zo’n project opzetten met 
Europees geld?



De stad Antwerpen, de verschillende onderwijsnetten en digipolis organiseren op 
donderdag 23 november 2006 een informatiedag over de mogelijkheden en subsidies voor 
internationale samenwerking in de ontwikkeling van ICT toepassingen voor onderwijs.

Voor wie?  Leerkrachten, directies, ICT-coördinatoren en contactpersonen voor internationale projecten van alle 

scholen in Antwerpen (basis, secundair, hoger, volwassenen)

Wat?  Deelnemers informeren over subsidiemogelijkheden voor internationale ICT projecten, voorstellen 

van gerealiseerde projecten, nagaan of lokale samenwerking tot een internationaal project kan leiden voor 

Antwerpen.

Hoe?  Workshops waar leerkrachten en directies hun realisaties voorstellen. 

Een greep uit het aanbod:  ICT & klassieke talen  -  Fysica-les & nascholing voor de leerkracht met de computer  

-  Interactief sociale vaardigheden bijbrengen aan jongeren in een beroepsgerichte opleiding  -  Taalonderwijs 

met volwassenen aan de computer  -  Werken met de computer met kinderen uit het buitengewoon onderwijs  

-  Veiligheidsvaardigheden trainen met jongeren in een beroepsgerichte opleiding  -  E-twinnen met je klas  -  

Digitale didactiek.



Programma
08.30 u onthaal in Digipolis I

09.00 u     introductie en overzicht subsidiemogelijkheden

10.00 u     6 parallelle workshops over de projecten (zie hiernaast)

12.00 u     broodjeslunch 

13.30 u     6 parallelle workshops over de projecten (zie hiernaast)

15.30 u     zoektocht naar een Antwerps samenwerkingsproject ICT in onderwijs

16.00 u       receptie

Deelname is gratis.

Het aantal plaatsen in beperkt. Gelieve vóór maandag 20 november in te schrijven met de bijgevoegde antwoordkaart via post, 

fax of via mail naar open onderwijshuis - Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen, koen.bastiaens@stad.antwerpen.be 

fax: 03 201 33 69



Digipolis I Antwerpen
Generaal Armstrongweg 1 
2020 Antwerpen

Via E17
 Ring R1, afrit 5a, volg richting Hoboken
Via E19, E313 en vanuit Nederland
 Ring R1 richting Gent, afrit 5a, volg richting Hoboken
Via A12 uit richting Brussel
 tunnel Jan De Voslei, volg richting Hoboken, afrit 5a
Buslijn 1
 halte Emiel Vloorsstraat (stedelijke sporthal) 
Tram 4 of 24
 halte Kolonel Silvertopstraat
Trein
 station Antwerpen Zuid

in samenwerking met:


