Het Zwijsen College doet voor de tweede keer mee aan LmunA
Dit is het tweede jaar dat het Zwijsen College deelneemt aan LmunA en de leerlingen hebben de
smaak duidelijk te pakken. ‘Mevrouw, kunnen we ons ook nog aanmelden voor de Model United
Nations in Stuttgart?’, vroeg Salim tijdens het etentje op zaterdag.
Onze leerlingen hebben, samen met leerlingen van 28 verschillende scholen en uit 6 landen, de
vergaderingen van de Verenigde Naties nagebootst bij Lorentz Model United Nations Arnhem
(LmunA). Vol enthousiasme hebben ze gedebatteerd over de problemen die er in de wereld spelen
en oplossingen bedacht. Het thema van de conferentie was ‘our ocean, our future, our
responsibility’. Het evenement, dat van 5 tot 7 oktober duurde, had een goede balans tussen serieus
zijn en plezier maken. Voorafgaand hebben leerlingen onderzoek gedaan naar het land dat ze
vertegenwoordigden en naar de internationale relaties en wetgeving. Gedurende de conferentie
hebben de leerlingen veel geleerd over het presenteren in het Engels en over het sluiten van
bondgenootschappen. ‘Dit is mijn derde keer dat ik deelneem aan een MUN en elke keer heb ik weer
iets geleerd wat ik daarvoor nog niet wist’, zegt Amy. Maar er was natuurlijk ook tijd om nieuwe
vrienden te maken en los te gaan tijdens het grote feest in de Sonsbeek Villa. ‘Ik vond het een
superleuke ervaring. Ik vond het zelfs nog leuker dan vorig jaar. Alles eromheen, zoals het etentje en
het feest, was ook goed georganiseerd en gezellig’.
Jannes schrijft: ‘LmunA is een leuke en interessante ervaring. Je leert debatteren en nadenken over
de wereld. Wil je mensen van over de hele wereld leren kennen en ervaring met conferenties
opdoen? Doe mee!’.
En dat gaat het Zwijsen College volgend jaar natuurlijk weer doen!
Interesse in deelname? Neem dan contact op met de MUN Director, mevrouw Kramer, door een email te sturen naar mkramer@zwijsencollege.nl.

STUKJE VOOR KLIKNIEUWS
Het Zwijsen College doet voor de tweede keer mee aan LmunA
Dit is het tweede jaar dat het Zwijsen College deelneemt aan LmunA en de leerlingen hebben de
smaak duidelijk te pakken. ‘Mevrouw, kunnen we ons ook nog aanmelden voor de Model United
Nations in Stuttgart?’, vroeg Salim tijdens het etentje op zaterdag.
Onze leerlingen hebben, samen met leerlingen van 28 verschillende scholen en uit 6 landen, de
vergaderingen van de Verenigde Naties nagebootst bij Lorentz Model United Nations Arnhem
(LmunA). Vol enthousiasme hebben ze gedebatteerd over de problemen die er in de wereld spelen
en oplossingen bedacht. Het thema van de conferentie was ‘our ocean, our future, our responsibility.
Het evenement, dat van 5 tot 7 oktober duurde, ad een goede balans tussen serieus zijn en plezier
maken. Voorafgaand hebben leerlingen onderzoek gedaan naar het land dat ze vertegenwoordigden
en naar de internationale relaties en wetgeving. Gedurende de conferentie hebben de leerlingen veel
geleerd over het presenteren in het Engels en over het sluiten van bondgenootschappen. ‘Dit is mijn
derde keer dat ik deelneem aan een MUN en elke keer heb ik weer iets geleerd wat ik daarvoor nog
niet wist’, zegt Amy. Maar er was natuurlijk ook tijd om nieuwe vrienden te maken en los te gaan
tijdens het grote feest in de Sonsbeek Villa. ‘Ik vond het een superleuke ervaring. Ik vond het zelfs
nog leuker dan vorig jaar. Alles eromheen, zoals het etentje en het feest, was ook goed
georganiseerd en gezellig’.
Jannes schrijft: ‘LmunA is een leuke en interessante ervaring. Je leert debatteren en nadenken over
de wereld. Wil je mensen van over de hele wereld leren kennen en ervaring met conferenties
opdoen? Doe mee!’. En dat gaat het Zwijsen College volgend jaar natuurlijk weer doen!

