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Wil je:   
  

 Meer inzicht in het leven in het buitenland krijgen,  

 leerlingen uit andere landen leren kennen,  

 je talen in de praktijk gebruiken,  

 je ‘breder’ ontwikkelen,  

 en extra certificaten halen,  

om later in een internationale omgeving te gaan studeren 

en/of werken?  

DAN IS DE ‘INTERNATIONAL STREAM’ IETS VOOR JOU! 
 

WAT JE GAAT DOEN:   
  

 Erasmus+ projecten, waarbij je leerlingen van 5-6 andere ‘ELvis’ scholen 

(www.elvischool.eu) leert kennen.  
 

 In het examenjaar je Profielwerkstuk schrijven over een ‘internationaal 

onderwerp’, met een samenvatting in een vreemde taal.  
 

 Waar aangeboden: Een E+ uitwisseling met een school in Europa. 
 

 Bijhouden wat je doet, met een kort verslag van elke internationale activiteit.  

  
WAT WE JE AANRADEN:  
  

 Externe examens doen voor Engels, Frans en/of Duits. Doe dit in het laatste 

jaar waarin je die taal krijgt. De examens die je kunt afleggen zijn afhankelijk 

van de kolom waar je in zit. Het niveau waarop je examen doet bepaal je zelf. 

Het niveau van je externe examen mag dus hoger zijn dan het niveau waarop je 

het schoolexamen doet.  

  
WAT OOK MAG  
  

 In overleg en waar mogelijk en zinvol, een ‘ELvis’ partnerschool bezoeken om 

een vooraf bepaald onderwerp te bestuderen in samenwerking met een partner 

leerling (Indien cijfers en gedrag dit toestaan). Bijvoorbeeld om te werken aan 

een Profielwerkstuk in samenwerking met een leerling van een partnerschool.  
 

 Ervaringen die je in je eigen vrije tijd hebt opgedaan, bijvoorbeeld met of bij 

familie of vrienden in het buitenland laten meetellen voor je certificaat.  



Informatie voor LEERLINGEN 

 

2 

WAT JE ‘KRIJGT’  

  

 Een ‘International Stream’ Certificaat dat je kunt gebruiken bij toelating op 

een vervolgopleiding of sollicitatie.  
 

 Een portfolio, met daarin alle activiteiten die je hebt gedaan.  
 

 Voorrang voor deelname aan Erasmus+ projecten.  
 

 Certificaten voor de afgelegde taalexamens  

 

  

  

WIE KAN MEEDOEN:  
 

Vmbo-2 en mavo-2, havo-3 en vwo-3 leerlingen die meer willen halen uit hun 

schoolcarrière dan ‘alleen’ een diploma.  
  
  
  

Als er iets niet duidelijk is, of wanneer je een en ander een keer wilt bespreken 

kunt je contact opnemen met:  

  

H. Venderbos (h.venderbos@stichtinglvo.nl) 

  

 
  

 

  

 

 

 
 

 

  


