Hogeschool UCLL • Persuitnodiging 25 maart
UCLL-studenten van de Lerarenopleiding in Hasselt dompelen leerlingen
basisschool al spelend onder in talenbad
Dit jaar volgen 18 Erasmusstudenten uit Groot-Brittannië, Griekenland, Spanje, Polen en
Italië, samen met enkele Belgische studenten het internationaal programma CREOS van de
lerarenopleiding van hogeschool UCLL. Op vrijdag 25 maart laten de studenten hun
creativiteit los op 56 de leerlingen van het derde en vierde leerjaar van Kindercampus De
Hazelaar in Hasselt. Eerst voeren ze een theaterstuk op gebaseerd op het prentenboek 'Prins
Arthur en prinses Leilah'. In de namiddag gaan ze tijdens workshops aan de slag met de
leerlingen zelf. Ze maken samen eten, bereiden een dansvoorstelling en een modeshow voor
en zingen samen. Alle talen van de verschillende studenten komen daarbij aan bod. Om 15u
is er een slotfeest. Anita Boesmans, lector CREOS bij UCLL: “De studenten brengen een
verhaal over diversiteit en hoe de kracht van de liefde voor creatieve oplossingen zorgt. Door
de samenwerking met De Hazelaar kunnen ook jonge kinderen in contact te komen met
verschillende culturen en talen.”
De Lerarenopleiding Kleuter- en Lager Onderwijs van UC Leuven-Limburg, Campus Oude
Luikerbaan, biedt elk jaar een interessant programma aan voor internationale studenten.
Gedurende vier maanden worden ze op campus Oude Luikerbaan via creatieve
opdrachten voorbereid op een carrière voor de klas. In het lesprogramma komen projecten
rond cultureel erfgoed, kunst, literatuur en theater aan bod. Zowel voor hen als voor de
lokale studenten is het een unieke kans om in contact te komen met een andere
leeromgeving en te werken rond internationalisering.
Vrijdag 25 maart, Kindercampus De Hazelaar, Persoonstraat 1-3, 3500 Hasselt
10:30-12:30: toneelopvoering door studenten UCLL
13:45-15:30: workshops & slotshow met leerlingen De Hazelaar (wil u de kinderen zelf aan
de slag zien, dan komt u best naar deze activiteit)
Contact
Anita Boesmans, lector internationaal programma CREOS, Lerarenopleiding Campus Oude
Luikerbaan, UCLL
anita.boesmans@ucll.be • 0495 785497
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be ● 0497 536 743
Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en
Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de
grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie
KU Leuven en zet in op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het
is de ambitie van UCLL om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een
internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven.
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en
‘Gezondheid en Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en
dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer
5000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

