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Wij willen Euregioschool worden! 

Informatieblad 2022 voor basisonderwijs 

 

In het onderstaande gaat het om richtlijnen: als u geïnteresseerd bent in ons label, maar uw school kan (nog) niet 

aan de afzonderlijke criteria voldoen, neem dan gerust contact met ons op (EMRLingua@euregio-mr.eu). 

 

Wellicht komen eerder de crriteria voor Euregioprofielschool in aanmerking? Deze zijn wat minder streng op 

het gebied van het buurtaalaanbod. U kunt ook hiervoor graag contact met ons opnemen! 
 

 

 

Kader voor basisonderwijs 
 

Onze leerlingen leven in een regio die door haar ligging aan de grens en de daarmee verbonden nabijheid van 

andere talen en culturen zeer bijzonder is. Aan deze bijzondere situatie zou ook op school aandacht moeten 

worden besteed: de leerlingen moeten kunnen ervaren dat ze in de buurt van de grens leven, hoe spannend 

leven in de grensstreek is en welke mogelijkheden dit biedt!   

 

Het gaat hierbij niet alleen om talenkennis, ook interculturele kennis en kennis van land en volk spelen een 

belangrijke rol. Beheersing van buurtalen en kennis van de Euregio verbetert ook de positie van de leerlingen en 

studenten op de Euregionale arbeidsmarkt. 

 

"Euregioscholen" passen dit gedachtegoed op gestructureerde wijze toe en vullen hun schoolprogramma aan met 

een (eu)regionale component. Op die manier stemmen zij hun schoolprogramma's specifiek af op de leefwereld 

van hun leerlingen.  

 

Een Euregioschool  wordt gekenmerkt door de volgende aspecten: een werkwijze waarbij de samenwerking met 

een partnerschool in een buurland systematisch wordt geïntegreerd in de taalverwerving. Door het 

buurtaalonderwijs te koppelen aan een uitwisseling krijgt het leren van een buurtaal een dimensie die in het 

conventionele vreemdetalenonderwijs vaak moeilijk is om te zetten. 

 

De leerlingen verwerven de kennis van de buurtaal tijdens de lessen. De uitwisseling biedt hun de gelegenheid 

om het geleerde in de praktijk te brengen.  
 

1. Verankering van de euregionale oriëntatie op school 
 

1. De euregionale oriëntatie is terug te vinden in het schoolprogramma.  

2. De euregionale oriëntatie is verankerd in het schoolplan.  

3. De euregionale oriëntatie wordt duidelijk zichtbaar gemaakt: Dit gebeurt in ieder geval via de website 

van de school. Het label moet ook worden verankerd in het schoolplan/schoolprogramma.  

4. In het onderwijsteam is er minimaal één leerkracht met voldoende kennis van een van de beide 

buurtalen. 

5. De school benoemt een leerkracht als contactpersoon. 

 

2. Criteria 
 

1. De leerlingen krijgen vanaf de leeftijd van ca. 8 jaar les in (minimaal) één van de buurtalen (Frans of 

Duits). Per week betreft dit gemiddeld minimaal 45 minuten les in een buurtaal (Duits of Frans), in het 

curriculum dan wel structureel in de naschoolse tijd.  

2. Tenminste 1 leraar per school beschikt voor de betreffende buurtaal aantoonbaar over B1-B2 niveau 

van het ERK. Moedertaalsprekers (b.v. ouders) kunnen de lessen verzorgen. 
3. De school heeft minstens 1 partnerschool aan de andere kant van de grens binnen de Euregio Maas-Rijn 

of een aangrenzende Euregio. In het geval dat er nog geen partnerschool gevonden werd, kan het 

Euregionaal Coördinatiecentrum voor Buurtalen en Interculturele Competenties (EMRLingua) helpen.  
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4. Minimaal twee keer per jaar vindt een uitwisseling/ontmoeting plaats rondom een euregionaal thema. 

Deze kunnen ook digitaal plaatsvinden (b.v. via eTwinning).                                                                  

De resultaten van de uitwisselingen/ontmoetingen worden in de vorm van een kort verslag (of foto's 

en/of video's) gedeeld met de ouders van de leerlingen en met EMRLingua. Een sjabloon hiervoor vindt 

u hier. 

3. Portfolio en certificaten 
 

1. De leerlingen kunnen hun ervaringen, opdrachten en reflecties documenteren en verzamelen in een  

analoog portfolio of het digitale Euregio-portfolio.  

2. Leerlingen die een regelmatig bijgehouden Euregio-portfolio kunnen overleggen, ontvangen het 

Euregiocompetentie-certificaat. 

3. Aan het einde van ieder schooljaar kunnen bijzondere euregionale activiteiten gewaardeerd worden, b.v. 

door een vermelding in het rapport. 

4. Kwaliteitsbewaking 
 

1. Scholen die als Euregioschool gecertificeerd willen worden en aan de bovengenoemde criteria voldoen, 

kunnen hier het aanvraagformulier downloaden.  

2. Een trinationale certificeringscommissie beslist over de toekenning van het predicaat overeenkomstig de 

aanvraag. De Commissie komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Wanneer de school aan de 

voorwaarden voldoet, ontvangt deze het label “Euregioschool”. 

3. Om de drie jaren kan de verlenging van het Euregioschool-label worden aangevraagd bij de 

certificeringscommissie. 
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