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P R O G R A M M A :  

 Teambuilding 

Gaiapark van 9.15 

tot 11.15 

 Lunch van 12.15 tot 

13.00 (Tafelindeling 

per commissie) 

 Commissiever-

gaderingen van 

13.00 tot 16.20 

 Vertrek per touring-

car naar Maastricht 

om 16.30 

 Officiële opening 

Limburgse MEP 

Conferentie 2010 

van 17.30 tot 19.00 

 Dineren in Maas-

tricht van 19.30 tot 

21.30 (Tafelindeling 

per commissie) 

 Informele avond 

22.30 tot 00.30 

Stichting MEP Limburg 
6202WG MAASTRICHT 

Postbus 5140 
 

info@meplimburg.nl 
www.meplimburg.nl  

Speciale editie schoolvoorrondes 

Teambuilding in het GaiaPark 

De schoolvoorrondes van SG Sophianum uit Gulpen 

De scholengemeen-

schap Sophianum 

doet hun uiterste best 

voor het Model 

European Parlia-

m e n t !  A l l e 

mogelijkheden om 

goed voorbereid voor 

de dag te komen heb-

ben ze aangegrepen. 

Een half jaar lang 

hebben zij wekelijks 

twee lessen besteed 

aan het thema 

„Europa en Debat‟. 

In deze module ston-

den het MEP, debatteren en de 

Europese politiek en wetgeving 

centraal. Het doel hiervan is het 

trainen van debatvaardigheden en 

het enthousiasmeren voor MEP  

Limburg. 

De afvalrace op het 

Sophianum begon met 

twintig leerlingen uit 4 

havo en 4 VWO. In goed 

overleg tussen de school-

coördinator en de oud-

deelnemers van deze 

school is besloten wie deel 

uit zou maken van de 

M E P - d e l e g a t i e .  S G 

Sophianum zal tijdens de 

Limburgse MEP Confer-

entie met vijf vrouwen en 

een eenzame man de 

standpunten van Spanje 

verdedigen. Mucha suerta! 

Zeventig vreemde 

gezichten krijgen 

voor het eerst 

een identiteit in 

het Gaiapark te 

Kerkrade. De 

eerste dierentuin 

die volledig in de 

21ste eeuw ontwor-

pen en gebouwd is. 

De ideale plek om 

elkaar te leren ken-

nen en je plek te 

vinden in de groep. 

Samen nemen jul-

lie deel aan een 

a v o n t u u r l i j k e , 

gezellige speur-

tocht, die hopelijk voor veel gezel-

ligheid zal zorgen. 

Jullie worden losgelaten tussen de 

beesten van het GaiaPark, die nog 

veel voor jullie zullen betekenen. De 

speurtocht bestaat uit verschillende 

opdrachten die jullie zo snel,  maar 

ook zo goed mogelijk – en zo eerlijk 

mogelijk –  moeten oplossen.  

Wat wij het liefst 

zien als resultaat 

van de speurtocht is 

een hecht team. Een 

team bestaande uit 

mensen die werken 

vanuit een vriend-

schap en niet han-

delen uit eigenbelang, 

maar samen strijden 

voor hun commissie. 

Want jullie moeten 

natuurlijk proberen te 

winnen. Wees niet de 

vreemde eend in de 

bijt, maar haal de aap 

uit de mouw. Je kunt 

het! Veel plezier en 

succes!  



3 1 - 0 5 - 2 0 1 0  

“IJverig 

debatteren 

voor een 

plaatsje!”  

De schoolvoorrondes van de Trevianum SG 

De schoolvoorrondes van het Bouwens van der Boijecollege 

Het plan van aanpak op het Bouwens van 

der Boije College in Panningen was als 

volgt: Brainstormen, dis-

cussies, speeches, taak-

verdeling. Genoeg te 

doen dus. De oud-

deelnemers hebben in alle 

4 VWO klassen een pre-

sentatie gehouden over 

het MEP om de jongeren 

te infomeren en enthousi-

ast te maken. Tot hun 

geluk sloeg de vlam over 

en wilden de leerlingen 

graag deelnemen. 

 

De voorrondes bestonden uit klassikaal de-

batteren in de lessen Nederlands. De vol-

gende stellingen kwamen aan bod: “Geert 

Wilders is een gevaar voor onze democ-

ratie” en “Mensen met een verstandelijke 

beperking zouden geen kinderen mogen 

krijgen”. De leerlingen konden zich voor-

bereiden aangezien de stellingen al 

vantevoren bekend waren. 

 

De beste debaters, een groep van dertig 

mensen, werd opgedeeld in vier kleinere 

groepen. Dit werden de teams voor het de-

bat, de teams werden geacht tegen elkaar te 

debatteren over twee stellingen. Na de eer-

ste stelling met betrekking tot Geert Wil-

ders, werden de rollen van de voor- en 

tegenpartijen omgedraaid. Als afsluiting 

van een succesvolle voorronde werd er een 

vrij debat gehouden. Hierdoor kregen de 

oud-deelnemers en de schoolcoördinator 

een goed beeld van de mogelijke deelne-

mers. 

‘De selectie van de delegatie van het 

Trevianum: IJverig debatteren voor een 

plaatsje!’  

De nieuwkomer binnen het MEP komt uit 

Sittard en wil een verpletterende eerste 

indruk maken. Mede dankzij het grote 

enthousiasme onder de leerlingen werd het 

dit jaar voor het eerst mogelijk om deel te 

nemen aan de conferentie. Ter vervanging 

van de ervaren oud-deelnemers werd er een 

selectiecommissie in het 

leven geroepen. Deze 

commissie zou ervoor 

zorgen dat de nieuwe 

deelnemers goed geleid en 

voorbereid aan het MEP 

deelnemen. 

 

De eerste opdrachten voor 

de 22 geïnteresseerden 

waren het toelichten van 

hun motivatiebrief en het 

verdedigen van een tweetal 

stellingen over de 

Europese Unie. De 

afsluiting hiervan was een schiftingsvraag. 

Bij dit proces werd er niet alleen gelet op 

het taalgebruik van de leerlingen, maar ook 

op de inhoudelijke kennis en de presentatie. 

Deze ronde leverde sowieso drie leerlingen 

op die gegarandeerd deel uit zouden maken 

van de delegatie van het Verenigd 

Koninkrijk. 

 

De tweede selectieronde was er voor de 

leerlingen die nog niet aan bod waren 

gekomen tijdens de eerste ronde. Hierbij 

werd hetzelfde systeem gehanteerd als bij 

de voorgaande ronde. Er deden vier 

leerlingen mee aan deze ronde, hiervan 

werden er twee geselecteerd. De derde en 

ook laatste ronde was een strijd tussen de 

overige zes leerlingen, voor de laatste drie 

plaatsen. Deze ronde bestond net als de 

andere uit het verdedigen van een stelling, 

maar hierbij ging het om de 

voorbereidingen van de leerlingen. Op deze 

manier wilde de selectiecommissie een 

beter beeld krijgen van de inzet en de 

bereidheid van de resterende leerlingen. 

Verder werd er gekeken naar de 

stressbestendigheid en de taalvaardigheid, 

dé kwaliteiten die een echte MEP‟er moet 

bezitten. Uiteindelijk werden de laatste drie 

deelnemers gekozen. 

 

Als laatste voorbereidingen heeft het 

Trevianum zich verdiept in het Verenigd 

Koninkrijk en waren er debattrainingen. 

Verder hebben zij een excursie gemaakt 

naar de Tweede Kamer waar zij een 

plenaire vergadering bijwoonden. Met de 

voorbereiding zit het dus wel goed, in 

Sittard weten ze wel van aanpakken. 

T H E  M O D E L  E U R O P E A N  P R E S S  


