
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Project “Globaland XL”  
 
 
Beste leerlingen van klas 3, 
 
Op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2022 zullen alle klassen mavo/havo/vwo leerjaar 
3 deelnemen aan het onderwijsproject ‘Globaland XL’: een interactief burgerschapsproject over 
mondiale en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens het project besturen jullie in groepjes je 
eigen land in een virtuele wereld. Via creatieve spellen (muziek, film, sport, quiz, …) verdienen 
groepen geld dat ze kunnen inzetten om hun land te verbeteren. Jullie maken allerlei keuzes, van 
belastingtarieven tot ministeriebudgetten en van (ethische) beleidskeuzes tot internationale 
samenwerking. Na afloop van iedere spelronde ontvangen groepen beeldende feedback over de 
ontwikkeling van hun land en puntenscores die de plek op de ranglijst bepalen.  
Voor de winnaars liggen mooie prijzen klaar.  
 
De begeleiding tijdens het project wordt verzorgd door een groep enthousiaste jongeren, in 
samenwerking met de docenten van school. Het programma begint tijdens de twee dagen om 
08:45 uur en eindigt om 15:00 uur. De tijden en pauzes verschillen van wat jullie gewend zijn.  
 
De mentor zal aan jullie vragen (of heeft al gevraagd) om enkele spullen mee te nemen naar het 
project. Het gaat om de volgende 3 dingen:  
 
1.  Een laptop of tablet met koptelefoon en oplader. Globaland XL wordt namelijk grotendeels   
  online gespeeld. Als dit niet mogelijk is, kan als back-up een smartphone worden gebruikt.  
2.  Optioneel: kleding in de kleur van je team. In de voorbereiding krijgen jullie te horen       
  welke kleur je team heeft. Dit is leuk voor de sfeer, aankleding en teamspirit!  
3.  Optioneel: heb je een oud wit shirt, waarmee geknutseld mag worden? Dan is het leuk dat je  
  dit meeneemt. Tijdens het project mogen leerlingen namelijk de shirts versieren met       
  materialen die  worden verzorgd door Globaland XL.   
 
Je krijgt een cijfer voor het project dat meetelt voor Projecten. 
 
Voor meer informatie over het project verwijs ik naar de website www.crossyourborders.nl  
Heb je nog vragen? Mail dan naar svisscher@meandercollege.nl of vraag het aan je mentor. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Visscher  
Cultuurcoördinator  
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Globaland XL 
    

Klas lokaal ma 31/10 di 1/11 

MM31 W36 WITN WITN 

MM32 K26 VISC VISC 

MM33 K13 JOBA JOBA 

MM34 K14 EILC EILC 

MMH31 K15 ULKE ULKE 

MMH32 K16 HAMA HAMA 

MH31 K21 HLEO VELN 

MH32 K22 LOKB LOKB 

MH33 K23 WESC KASA 

MA31 K24 DJES DJES 

MA32 K25 KLED VESI 

MA33 W37 MSJO MSJO 

    
K12 = commandocentrum  
 

 


