
 

 

Verslag: Workshop @ St. Pieterscollege 

Informatie 

Datum: 24 oktober 2013 

Uur: 19u30 tot 22u 

Doelstellingen: de leerkrachten wegwijs maken in de crash 
course en in het Comeniusproject 

Voor wie: Leerkrachten van het tweede jaar ASO (latijn/grieks) 

Nele, Charlotte, Line, Niels, Astrid 

Door wie: Academische en de schoolpartners:  
Alberik Hubin,Vera Vanhoucke en Pat Vandewiele en Pieter 
Van Den Bosch. 

Materiaal: Crash course voor de leerlingen; crash course met 
oplossingen voor de leerkrachten en een powerpoint 
presentatie ter ondersteuning bij de crash course. 

Verslag: 

De workshop werd georganiseerd voor de collega’s die zich 
vrijwillig bereid hadden verklaard om de crash course ‘Wegwijs 
in de wereld van (mijn) geld’ te doceren in het tweede jaar van 
de humaniora in de klassen Latijn en Grieks.  

De groep collega’s bestond uit  4 niet-economisten (latinisten, 
geschiedenis, lichamelijke opvoeding/techniek)  en één 
economiste. Deze collega’s waren aangesproken door Pieter. 

Vooraf hadden we een planning gemaakt voor het verloop van 
de avond.  



 

 

De verwelkoming gebeurde door Pat Vandewiele, directeur van 
de partnerschool. Hij bedankte de collega’s voor hun vrijwillige 
medewerking aan dit Comeniusproject. 

Een schets en het ontstaan van het Comeniusproject werd 
gegeven door Alberik Hubin a.d.h.v een powerpoint presentatie 
(zie bijlage)  

De bereidwillige collega’s ontvingen drie bundels: de crash 
course voor de leerlingen, de versie voor collega’s met de 
oplossingen van de oefeningen en extra tips, en de powerpoint 
presentatie die hoort bij de crash course. 

Pieter en Vera, auteurs van de crash course, namen blad per 
blad de ganse cursus door. Vragen werden beantwoord, extra 
tips en links werden meegegeven. Dit was een ronde 
tafelgesprek waarbij alle deelnemers hun bijdrage leverden. De 
powerpoint presentatie uitgewerkt door Alberik was de rode 
draad. 

De collega’s zullen in de maand november starten met de 
lessen en op 21 november tijdens een event zal worden 
teruggeblikt op hun ervaringen. Tijdens het ganse lesproces 
zijn Pieter en Astrid de back-up voor hun collega’s.  

Bij het afsluiten van de avond ontvingen de collega’s nog een 
klein geschenk als teken van dank voor hun medewerking! 

 

In bijlage enkele foto’s genomen tijdens de workshop. 

 

 



 

 

 

 

 

 


