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Wij willen Euregioprofilschool worden! 

AANVRAAGFORMULIER (2022) 

 

  1. Wij zijn … 
  
Schoolnaam:  
  
Straat, huisnummer:  Postcode:  
  
Plaats:  Land:  
    
Tel.:  E-mail:  
  
Contactpersoon:  
    
Datum aanvraag:    

 
2. Voldoen we aan de voorwaarden? 

 

Voorwaarden voor het ontvangen van het label "Euregioprofilschool": Checklist 

 

Wij hebben een buurtaal-aanbod. 

Een uurrooster (of vergelijkbaar) is te vinden in de bijlage. ☐ 

Minstens één van onze docenten heeft een voldoende niveau in het Duits of moedertaalsprekers 

(bijvoorbeeld ouders) kunnen de taal onderwijzen in aanwezigheid van de leraar. ☐ 

Onze partnerschool is gevestigd in een ander taalgebied van de EUREGIO of in een naburige 

EUREGIO. ☐ 

We bieden onze studenten minstens één keer per jaar persoonlijke interactie met andere taalstudenten 

aan. We zullen er direct na de activiteit over berichten. ☐ 

De studenten nemen minimaal één keer per jaar deel aan taalontmoetingen en doen hun ervaring op in 

een analoog of digitaal Euregio-portfolio. ☐ 
Minstens twee keer in de schoolloopbaan wordt een onderwerp in detail behandeld vanuit een 

grensoverschrijdend ("Euregionaal") perspectief. ☐ 
We zetten ons in om de Euregionale gedachte ook in toekomst zichtbaar te maken op onze school: op 

de schoolwebsite, in het schoolprogramma, in interne schoolwerkplannen, in mediaberichten, op 

evenementen... 
☐ 

 

Wil je een Euregioprofielschool worden, maar voldoe je ondanks al je inspanningen toch niet aan alle 

criteria? Neem contact met ons op of stel je vraag hier: 
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Wij willen Euregioprofilschool worden! 

AANVRAAGFORMULIER (2022) 

 

3. Gegevens van partnerschool 
 

☐ Wij zijn nog op zoek naar een partnerschool in de EUREGIO of naburige euregio. 
 

☐ Wij hebben een partnerschool in de regio … 
 

☐ Bentheim   ☐ Borken ☐ Steinfurt ☐ Coesfeld   ☐ Münster ☐ Warendorf ☐ ………………..………. 

 
Naam van partnerschool:  
  
Straat, huisnummer  Postcode:  
  
Plaats:  Land:  

 
2. Toestemming 

 

☐ Ik heb het informatieblad voor Euregioprofielscholen gelezen. Ik ga akkoord met de vereisten voor het ontvangen van 

het label. 

☐ Ik ga akkoord met de verwerking, verzameling en opslag van persoonlijke gegevens door het districtsbestuur van 

Münster en haar partners. 
 

☐ De binationale certificeringscommissie zal op hun volgende vergadering beslissen over mijn aanvraag. Het komt 

minstens één keer per jaar bijeen. Als mijn aanvraag wordt goedgekeurd, mag mijn instelling zich 3 jaar lang 
“Euregioprofileschool” noemen. Na het verstrijken van deze termijn moet deze aanvraag opnieuw worden ingediend. 
 

Ik heb de volgende documenten bij deze aanvraag gevoegd: 

 ☐ Een uittreksel uit het uurrooster of iets dergelijks. 

 ☐ Een verslag van de Euregionale activiteiten van het afgelopen en lopende schooljaar. 

 ☐ Fragmenten uit analoge of digitale Euregio-portfolio's 

 ☐ Fragmenten uit het schoolprogramma, uit de werkplannen, mediaberichten en andere indicaties dat mijn school 

ook zichtbaar de Euregionale gedachte nastreeft, kunnen later worden ingediend. 
 

 
Naam:  Functie op school:  

 
Datum:  Naam en handtekening 

directeur: 
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