
Buurklassen – 13 projecten bekeken 
Hier kan je een korte beschrijving en uitleg vinden bij 13 verschillende Buurklas-projecten. De 
scholen en betrokken coördinatoren waren zo vriendelijk om deze informatie* te delen, in de 
hoop dat het toekomstige projectaanvragers kan stimuleren en inspireren om gebruik te maken 
van de mogelijkheden van Buurklassen.  

Het programma Buurklassen wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid en is bedoeld om 
klasuitwisselingen tussen een Vlaamse school en een school uit een buurland van België mogelijk 
te maken. 

Scholen in het basis- en secundair onderwijs van alle niveaus en vormen (inclusief het 
buitengewoon onderwijs) kunnen deelnemen. Via Buurklassen kan een Vlaamse school een 
schooljaar lang samenwerken met een school uit één van de buurlanden van België (Nederland, 
Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). 

Centraal in de projecten staan klasuitwisselingen, maar dit mogen niet de enige 
projectactiviteiten zijn. Klasuitwisselingen zijn wel de hoogtepunten van de samenwerking tijdens 
het project. Scholen kunnen voor deze samenwerking een subsidie aanvragen bij Epos vzw. Louter 
culturele bezoeken of toeristische uitstappen komen niet in aanmerking voor financiering; de 
klasuitwisselingen moeten een onderdeel zijn van een onderwijskundig project, dat samen met de 
partnerschool wordt uitgewerkt. 

Meer info op: epos-vlaanderen.be 

 

 

*Omwille van technische redenen hebben we niet alle informatie die de projecten aangeleverd hebben hieronder kunnen verwerken, 
het merendeel van de informatie staat hieronder, weliswaar niet-geredacteerd. 

  



‘Our Cross-Border Experience’ 
Middenschool H.Hartinstituut Bree 

Beschrijving van de school 
Onze middenschool, een school met een hart voor elk talent, is er voor alle jongeren die de 
basisschool verlaten. In een krachtige en eigentijdse leeromgeving ontdekken en ontplooien de 
12- tot 14-jarige jongeren hun talenten via leerervaringen in de vakken van de basisvorming en 
het ruime keuzepakket met onze “talentenuren”. Zo kunnen ze na de 1ste graad van het 
secundair onderwijs gemotiveerd kiezen voor een studierichting die overeenstemt met hun 
interesses en mogelijkheden. 

Beschrijving deelnemende klassen 
Voor dit project richtten we onze pijlen op onze leerlingen uit zowel het 1ste als het 2de 
middelbaar binnen de B-stroom. Het betreft een 45-tal leerlingen verdeeld over 4 kleinere 
klassen. We willen hen extra kansen bieden aangezien deze leerlingen dikwijls beschikken over 
een laag zelfbeeld. Het is ons opzet om hun motivatie te verhogen door ze succeservaringen 
aan te bieden door bijvoorbeeld met meer plezier een andere taal te laten leren.. 

De Partnerschool 
Hubertus & Berkhoff, de culinaire vakschool (Amsterdam) 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
De leerlingen vergelijken de leef- en leeromstandigheden op school en thuis met die van hun 
partnerschool (verschil platteland en grote stad). Ze presenteren gelijkenissen en verschillen via 
digitale media in de Twinspace. Anderzijds willen we onze leerlingen een beeld geven van de 
leefwereld van andere Europese leeftijdsgenoten. Door de veelheid aan 
communicatietechnieken en invalshoeken en de grote verscheidenheid aan thema's kunnen 
zowel de Nederlandse als de Vlaamse jongeren zich inleven in de leefwereld van de anderen. 
Ondertussen wordt een reële ontmoeting tussen beide klasgroepen zelfs mogelijk als gevolg 
van dit projectwerk. 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
Begin februari mochten wij in Bree de leerlingen uit Amsterdam verwelkomen voor een 
tweedaagse uitwisseling. Deze stond volledig in het teken van het platteland. Ze maakten 
kennis met elkaar, onze school maar ook de nabije omgeving dankzij een begeleid 
boerderijbezoek. Verschillende resultaten uit deze activiteiten (inclusief een fotoalbum) zijn 
gebundeld en verwerkt op onze Twinspace. Eind mei zetten wij koers naar de grote stad! 

Waar dit project het meest fier op is: 
De onderlinge communicatie verloopt zeer vlot. De contacterpersonen van onze partnerschool 
zijn zeer gedreven en nemen zelf ook graag initiatief. Deze passie was ook duidelijk terug te 
vinden bij onze ondersteunende werkgroep voor de uitwisseling in Bree. Zowel voor ons, als 
leerkrachten, als onze leerlingen was deze tweedaagse een zeer leerrijke ervaring. 

Contact 
Stef Goossens, stef.goossens@hhartbree.be 



Kaas met Maatjes 
Basisschool Immaculata Brugge 

Beschrijving van de school 
Basisschool Immaculata in Brugge (Sint-Michiels) telt een 400 tal leerlingen.  We nemen al 
meerdere jaren deel aan internationaliseringsprojecten zoals Comenius, Erasmus+, buurklassen 
en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten.  Dit zowel met de derde graad als ook met 
de volledige school. 

Beschrijving deelnemende klassen 
Het 6de leerjaar neemt deel aan het project met 3 klassen.  Dit jaar zijn er 52 enthousiaste 
leerlingen die samen met een ganse groep leerkrachten dit project voorbereiden en beleven. 

De Partnerschool 
We werken samen met de Geert Grote School in Zwolle, waarmee we al meer dan 20 jaar een 
uitwisseling hebben.  Hierdoor is er doorheen de jaren een sterke band ontstaan onder directie, 
leerkrachten, ouders en kinderen. 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
we werken gedurende het jaar rond verschillende thema’s.  De thema’s situeren zich binnen ICT, 
oriëntatie op: techniek, de wereld, tijd, cultuur, taal, muzische, maatschappij en het sociale. 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
De kinderen uit Zwolle bezoeken onze school in oktober. Het tegenbezoek vindt plaats in april. 

Waar dit project het meest fier op is: 
Met dit buurlandenproject willen we graag de kinderen van ons zesde leerjaar kennis laten 
maken met leeftijdsgenoten van Nederland.  We willen hen een zekere verbondenheid laten 
voelen en tegelijk de verschillen in gewoontes laten ervaren en aanvaarden.  Gezien de afstand 
tussen beide scholen zijn ze genoodzaakt om verschillende media ICT (mail, chat, skype, 
presentaties maken, …) te gebruiken.  De kinderen leren op verschillende vlakken bij over het 
andere land o.a. zijn geschiedenis (Anne Frankhuis, de stad) en zijn kunstenaars (Van Gogh…).  Er 
is veel aandacht voor STEM tijdens de projecten doorheen het jaar en het bezoek aan het 
NEMO. We voelen aan dat zowel de leerlingen als de leerkrachten hierbij enorm gemotiveerd zijn 
om bij te leren, ervaringen uit te wisselen, dingen uit te testen, … en het bezoek ter plaatse als 
een hoogtepunt ervaren.  Uit deze uitwisseling ontstaan eveneens mooie vriendschappen en 
blijvende herinneringen! 

Contact 
Henk D’hiet, Henk.dhiet@basisschoolimmaculata.be 



Water (in CSW) & tegen de opwarming van de aarde en kiezen 
voor duurzaamheid (in SJKS) 
Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas 

Beschrijving van de school 
onze school, SJKS, telt ongeveer 1200 aso-leerlingen. 

Beschrijving deelnemende klassen 
in 2018 = 2MWSb (een STEM-klas) telt 16 jongens en 4 meisjes en 2MWTb (een talentklas) telt 
16 meisjes en 4 jongens. 

De Partnerschool 
CSW-Van de Perre uit Middelburg NL 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
Rond opwarming van de aarde en duurzaamheid 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
ma 14/5 & di 15/5 in Middelburg en op do 17/5 & vrijdag 18/5 in Sint-Niklaas. 

Waar dit project het meest fier op is: 
We slagen erin om al 4 jaar op rij (ondanks directiewissels in de partnerschool en de deelname 
van telkens andere leerkrachten bij ons en in CSW) ons programma aan te passen d.m.v diverse 
workshops zodat onze Vlaamse en Nederlandse leerlingen op een fijne manier binnen en buiten 
de schoolmuren actief samenwerken en om de vooroordelen t.o.v. de verschillende culturen weg 
te werken. We slagen erin hen allen te op een ludieke manier te sensibiliseren om samen zorg te 
dragen voor het milieu en de opwarming van het klimaat tegen te gaan en om te kiezen voor 
duurzame oplossingen. 

Contact 
Hilde Van den Berghe, hilde.van.den.berghe@sjks.be 



Buurklassen 2017-2018 
Vrije School Haverlo 

Beschrijving van de school 
Vrije School Haverlo is een secundaire school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod. 

Beschrijving deelnemende klassen 
Alle klassen zijn van het derde jaar (leerlingen van 15-16 jaar). De deelnemende klassen komen 
uit de opleidingen kappersmedewerker, grootkeukenmedewerker, hoeklasser en loodgieter. 

De Partnerschool 
Praktijkschool Breda; De Praktijkschool is een vorm van voortgezet onderwijs bestemd voor 
leerlingen met een leerachterstand. De school besteedt vooral aandacht aan 
persoonlijkheidsvorming, aanleren van sociale vaardigheden, aanleren van praktische 
vaardigheden en voorbereiding op het functioneren op de arbeidsmarkt. 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
Voor onze doelgroep is de uitwisseling op zich al een zeer grote uitdaging. De voorbereiding op 
de beide bezoeken bestaat vooral uit het klaarstomen van de leerlingen om in contact te 
kunnen en durven treden met anderen (voorbereiden rondleiding, samenwerking met vreemden, 
enz.) 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
Op 15-16-17 november 2017 waren wij de gastschool voor de leerlingen uit Nederland. Op 16-
17-18 mei 2018 bezoeken wij de Praktijkschool in Breda. De activiteiten zijn zeer uiteenlopend. 
Er zijn een aantal kennismakingsmomenten (spelen en oefeningen) met de leerlingen en de 
school, sportactiviteiten, lesmomenten, kennismaking met de stad, enz 

Waar dit project het meest fier op is: 
Door ons programma leren de leerlingen mekaar goed kennen en is deze uitwisseling een 
prachtig cadeau voor de sociale vaardigheden van alle leerlingen (voor onze doelgroep is dit 
een onderdeel waar ze eerder zwak in zijn). Voor veel van onze leerlingen is dit een ervaring die 
ze maar één keer in hun leven meemaken. Veel van hen zijn nog nooit buiten België of zelfs weg 
van thuis geweest. Als we deze leerlingen dan zien openbloeien tijdens deze uitwisseling is geeft 
dit project ons een geslaagd gevoel.



Europe Checkmate? 

College ten Doorn Eeklo 

Beschrijving van de school 
COLTD is een grote school in het Meetjesland (2800 lln) met 4 grote entiteiten waarvan de 
Middenschool (waarin dit project loopt )  deel uit maakt. Deze school heeft een lange traditie 
van Europese samenwerking en uitwisselingsprojecten allerhande in de laatste 20 jaar. 

Beschrijving deelnemende klassen 
De klas 2E is één van de vele klassen in de 2de graad die vorig jaar werd geselecteerd voor dit 
project. De samenstelling van de klas gebeurde reeds vorig jaar na een vraagronde aan ouders 
en leerlingen om deel te aan het project. 

De Partnerschool 
Collège Gerard Philipe uit Bagnols-Sur-Ceze in Frankrijk. Na contact via de 
verzusteringssteden van Eeklo hebben we contact gelegd met deze school om een project op te 
starten. Dit is het derde jaar op rij dat we met deze school succesvol samenwerken. 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
Dit varieert elk jaar . Het hoofdthema blijft schaken als uitgangspunt maar elk jaar proberen we 
een nieuw subthema te belichten. Dit jaar is dit stad -en havenontwikkeling. We proberen de 
thema’s zodanig te kiezen dat deze aansluiting vinden in het curriculum van één of meerdere 
vakken. Op die manier proberen we collega’s ook zoveel mogelijk te betrekken bij het project en 
de disseminatie ervan. 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
Zij komen naar Eeklo in oktober en wij gaan in mei naar Bagnols. De activiteiten zijn gekoppeld 
aan het thema. Een namiddag internationaal schaaktornooi, bezoek aan het Stam Gent en 
haven van Zeebrugge voor thema stadsontwikkeling en haven en een aantal toeristische 
trekpleisters in Brugge en Gent. Natuurlijk worden er ook lessen bijgewoond. Analoge 
activiteiten gebeuren in Bagnols bij het tegenbezoek. 

Waar dit project het meest fier op is: 
De continuïteit van het project laat toe dat je de mensen waarmee je werkt beter leert kennen 
en dat biedt perspectieven naar nieuwe mogelijkheden voor activiteiten. Het feit dat men nog 
steeds schaaklessen introduceert voor alle klassen ( ook deze die niet deelnemen aan het 
project) van het eerste jaar is ook een succes. Ook de goede samenwerking met de school in 
het gastland  en het wederzijds respect werkt motiverend . Niet te vergeten, de resultaten uit 
bepaalde activiteiten kunnen voor leerlingen zo stimulerend werken dat hun school resultaten 
voor bepaalde vakken aanzienlijk beter zijn. Dat geeft ook respect van collega’s. 



Friendship 
Vrije Basisschool De Wilg 

Beschrijving van de school 
Onze school ligt in Schoonbeek:  een rustige, groene deelgemeente van Bilzen. We leren en 
groeien samen met ongeveer 290 kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. We vinden onze Gouden 
Blaadjes belangrijk: goed onderwijs, open contact met de ouders, gezondheid, welbevinden en 
betrokkenheid en… de wereld. 

Beschrijving deelnemende klassen 
Met onze leerlingen van het 6e leerjaar gaan we echt de wijde wereld in. We steken het kanaal 
over! 

De Partnerschool 
Met de Bentley Saint-Paul’s Church of England Primary School, een Engelse basisschool niet 
ver van Londen, werken we al sinds 2002 samen. 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
In de loop van verschillende projecten hebben we gewerkt rond: spelen en spelletjes, gezonde 
en/of typische gerechten, speelplaats afspraken en inrichting, verbondenheid,… We hebben 
grote ambities: Onbekend is onbemind… met de Brexit voor de deur vinden we verbondenheid 
heel belangrijk. Misschien ziet de jeugd Europa hierdoor anders? 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
We bezoeken elkaar. Als wij naar Engeland gaan, logeren we op school. We nemen deel aan 
activiteiten op school (kennismakingsspelletjes, doorschuif-activiteiten,…) en we trekken er 
samen met de Engelse vrienden op uit: samen naar activity parks waar we samen uitdagingen 
tot een goed einde moeten brengen. We bezoeken ook Londen. Als onze Engelse vrienden naar 
hier komen, logeren ze in een jeugdherberg. We organiseren vooral doe-activiteiten zoals sport, 
wafels bakken, ontdek-wandelingen,… 

Waar dit project het meest fier op is: 
Twee kernwoorden: verbondenheid en zelfstandigheid. De kinderen voelen zich verbonden met 
elkaar (en de leerkrachten) in de klas en met de Engelse kinderen. De kinderen groeien in 
zelfstandigheid door de voorbereidingen, de reis, de uitdagingen (taal, opdrachten op school en 
daarbuiten, heimwee) en leren met zelfvertrouwen contact leggen met anderen. O ja, we staan 
versteld over de kennis van het Engels en de spreekdurf van onze kinderen! 



Educate for Live (E4L) 
Heilig Hartinstituut Heverlee 

Beschrijving van de school 
Het HHH, is een school die onderwijs aanbiedt op secundair niveau voor ongeveer 2600 
leerlingen. Ze heeft ongeveer 350 personeelsleden. Het HHH heeft een breed onderwijsaanbod, 
met zowel een A- als een B-stroom in de eerste graad en studierichtingen in het aso, bso, kso 
en tso. De structuuronderdelen van de eerste graad zijn op die van de bovenbouw afgestemd. 
De schoolvisie is erop gericht om voor elke leerling een optimale oriëntering en doorstroming te 
garanderen. Het merendeel van de leerlingen ambieert een studieloopbaan op universitair of 
hogeschoolniveau. Het slaagpercentage in het hoger onderwijs is licht hoger dan de Vlaamse 
referentiewaarden. In het HHH heerst een positief leer- en leefklimaat. De school wil een 
stimulerende leeromgeving creëren die de leerlingen bijstaat in hun studie en hen aanmoedigt 
om het leerproces in eigen handen te nemen. 

Beschrijving deelnemende klassen 
Vierde jaars techniek -wetenschappen, twee klassen. 

De Partnerschool 
Het JPTC is een middelbare school die mavo – havo en vwo onderwijs verzorgd aan ongeveer 
2100 leerlingen door ongeveer 220 personeelsleden. De school ligt op één locatie binnen de 
gemeente Castricum. Het JPTC valt binnen een samenwerkingsverband, met een tweetal 
andere middelbare scholen in de omgeving, onder het bestuur van SVOK (Stichting Voortgezet 
Onderwijs Kennemerland). Het JPTC  wordt geleid door de rector en twee conrectoren. De 
school is groot en daarom opgedeeld in domeinen met in ieder domein een teamleider die in 
zijn/haar team een aantal personeelsleden aanstuurt. Door deze opdeling is er een betere 
samenwerking mogelijk. Leerlingen doen in hun laatste jaar een school examen en een landelijk 
examen. Naast het reguliere onderwijs is er de mogelijkheid om vanaf de brugklas te kiezen voor 
TTO onderwijs (tweetalig onderwijs). Deze stroming biedt de leerlingen de kans om de vakken 
voor tenminste 50% in het Engels te volgen. De leerlingen volgen gedurende 3 jaar  TTO 
onderwijs. Hiervoor is de school gecertificeerd door de Cambridge University.  Het motto van de 
school is dan ook “actief en onbegrensd”. 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
We werken rond de thematiek ‘water’. Via een online leerplatform, practica, workshops, lezingen 
en andere interacties, behandelen we topics als ecologie, afvalbeheer, duurzame ontwikkeling 
en het belang van Europese samenwerking in deze context. In Nederland maken de leerlingen 
kennis met de verschillende aspecten van waterproblematiek. In België wordt de focus dan 
verlegt naar het samen zoeken van duurzame oplossingen. 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
Van zaterdag 21 april  tot en met vrijdag 27 april 2018 : Door wetenschappelijke uiteenzettingen, 
studievoorbeelden, staalnames, meetresultaten en wetenschappelijk onderzoek, zal de kwaliteit 
van zout- en zoetwaterbiotopen uit onze leefomgeving onderzocht worden. We kijken naar de 
impact of gevolgen van één van de grootste milieuproblemen van onze tijd; namelijk de 
afvalproblematiek. We komen in contact met gespecialiseerde organisaties of externe partners 
en enkele praktijkvoorbeelden (bvb. het duinenproject in  Nederland, Ecocentrum België, 
rollenspel Europees Parlement). We hebben spelbegeleiders voor een informatief en educatief 
spel rond duurzaam ondernemen. De meeste activiteiten bevatten evaluatietechnieken. We 
sluiten af met een mondiale dag (zwembadspel rond afval) en wereldfeest. 

Waar dit project het meest fier op is: 
We bieden een sterk gevarieerd programma aan met praktijkgerichte activiteiten en 
theoretische aanvullingen hierop. 

Contact 
Philip Torbeyns, - philip.torbeyns@hhscholen.be 



Life Trails 
JOMA secundair Merksem 

Beschrijving van de school 
JOMA secundair Merksem is vooral een technische school in het noorden van Antwerpen met 
specialisaties sociale en technische wetenschappen, gezondheids- en welzijnswetenschappen, 
toerisme, en handelsrichtingen. Er is ook een klein aso. De school heeft een goede 500 
leerlingen. 

Beschrijving deelnemende klassen 
-       De deelnemende klassen:zijn de leerlingen die in het 5de jaar Duits volgen. Dat zijn de 
leerlingen van economie-moderne talen, toerisme, handel en secretariaat-talen. 

De Partnerschool 
-       Berufskolleg Herzogenrath is een Berufskolleg in het veld economie en 
handelswetenschappen. Herzogenrath ligt 15 km ten noorden van Aken. We werken samen met 
de klassen van het Wirtschafsgymnasium van het BKH. De school heeft een 1000-tal leerlingen 
(voltijdse + deeltijdse) 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
Migratie is het thema van het project Life Trails. Vlaamse en Duitse leerlingen werken samen. 
De leerlingen vertrekken vanuit de migratieverhalen binnen de klasgroep. Enkele verhalen of "life 
trails" van de eigen leerlingen worden uitgewerkt als digital storytelling. In Antwerpen interviewt 
de projectgroep (leerlingen uit Merksem en Herzogenrath) joodse jongeren en stellen hun 
migratieverhaal voor. In Herzogenrath zijn het verhalen van recente vluchtelingen. Het product 
van het project is een verzameling “life trails” van onszelf, joodse jongeren en jonge 
vluchtelingen. 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
Interviews met eigen klasgenoten en die uitwerken met video processing programs, profiel 
schrijven op eTwinning en foto voorzien, Pecha Kucha voorbereiden en voorstellen (Engels), 
publiceren filmpjes (Life Trails) op eTwinning Twinspace, informele e-mail, evaluatie schrijven en 
publiceren op eTwinning (bij Pages), fotowedstrijd: het beste van Life Trails. 

Waar dit project het meest fier op is: 
Respectvol contact met leeftijdsgenoten met een andere culturele, sociale en religieuze 
achtergrond, zowel de joodse jongeren als de jonge vluchtelingen. Ook de manier van 
taalverwerving waarbij de Nederlandstaligen de Duitstaligen helpen en omgekeerd (peer 
teaching) 

Contact 
Guy Hufkens, guy.hufkens@jomasecundair.be 

 



Lage Landen, Sterke Banden. 
Vrije Basisschool Zedelgem De Leeuw 

Beschrijving van de school 
Onze school is een dynamische en vooruitstrevende school waar ook traditionele waarden van 
tel zijn. We hebben zo’n 400 leerlingen in kleuter en lager samen.  In het vierde leerjaar bestaat 
er een uitwisseling met een school in Lier.  In 2, 3 en 5 gaan meerdaagse, groepsvormende 
extra-muros-activiteiten door. 

Beschrijving deelnemende klassen 
2 klassen van het zesde leerjaar.  Jongens en meisjes. 

De Partnerschool 
Sinds 2001 werken we samen met De Regenboog in Dokkum, Friesland.  Onze partnerschool is 
door de jaren een betrouwbare partner gebleken, ook buiten het project om. 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
Het dagelijkse leven in beide regio’s, de culturele verschillen en ook de gelijkenissen worden 
door de kinderen ervaren. We willen overeenkomsten ontdekken en de verschillen vieren !  (‘Elke 
dag spaghetti is niet lekker 😉’)  Hierbij speelt de gemeenschappelijke voertaal een belangrijke 
rol.  We ondervonden in het verleden problemen omwille van de taalbarrière in samenwerking 
met Franstalige en Engelstalige kinderen. 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
Onze Vlaamse leerlingen reizen (met de bus) naar Dokkum eind september, begin oktober.  De 
Friese gasten komen een week naar Vlaanderen tussen april en juni.  Alle deelnemers logeren in 
duo’s, trio’s bij gastgezinnen.  Een werkweek bevat steeds een culturele, een sportieve en een 
creatieve dag.  Ook ervaren we een bijzonder intense ondersteuning van ouders in beide 
scholen.  Hieruit ontstaan niet zelden warme en blijvende contacten tussen de kinderen maar 
ook tussen collega’s en ouders. 

Waar dit project het meest fier op is: 
We voelen aan dat bij kinderen en hun ouders vooroordelen afnemen.  Kinderen ontwikkelen een 
groeiend zelfbewustzijn.  Ze komen sterker uit dit verhaal.  Sociaal leren … niet tussen 4 muren 
en uit het boekje.  Horizonten verruimen ook voor alle participanten in het onderwijsteam van 
beide scholen. 

We houden het project laagdrempelig door de subsidie van Epos.  Zo kunnen alle kinderen 
…ouders…meegenieten.  Ouders vragen ons wel eens : ‘ Meester, Juf… Wat een evolutie. Wat 
hebben jullie met ons kind gedaan?’  Ons antwoord daarop : ‘ Wij hebben niets gedaan behalve 
het scheppen van kansen.  Je kind zette de stappen. ‘ 

Contact 
Marc Werbrouck, leraar zesde leerjaar /  mentor-coach voor stagiairs en starters 

marc.werbrouck@sint-rembert.be 

Liesbet De Byser, leraar zesde leerjaar  

liesbet.debyser@sint-rembert.be 



Kreatief met Kafka 
BuSO Sint-Lodewijk 

Beschrijving van de school 
Sint-Lodewijk is een organisatie die bestaat uit verschillende entiteiten met een eigen werking. 
De secundaire school van Sint-Lodewijk is een type 4-school binnen het buitengewoon 
onderwijs. We bieden aangepast onderwijs (opleidingsvormen 1 en 4) aan jongeren met een 
motorische beperking. 

Beschrijving deelnemende klassen 
De klassen die deelnemen aan dit Europees project komen uit opleidingsvorm 4. Hoewel deze 
opleidingsvorm zich binnen het buitengewoon secundair onderwijs bevindt, volgen de leerlingen 
dezelfde leerplannen als leerlingen in het gewoon onderwijs. We bieden dan ook ASO, TSO en 
BSO aan. De deelnemende leerlingen zitten in het vijfde en zesde jaar Humane Wetenschappen, 
Handel en Kantoor. 

De Partnerschool 
We werken samen met de Anna-Freud-Schule uit Keulen, Duitsland. Deze school is ook een 
school voor buitengewoon secundair onderwijs met als doelgroep jongeren met een fysieke 
beperking. Hun school bevindt zich echter op dezelfde campus als een school voor gewoon 
onderwijs. Zij werken met een vorm van omgekeerde inclusie: in iedere klas zitten één à twee 
leerlingen zonder beperking. Deze leerlingen en hun ouders kiezen hier zelf voor en dienen een 
aanvraag in bij de school om aanvaard te worden. 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
Vooroordelen, Angst & paranoia 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
In oktober bezochten de Vlaamse leerlingen de Duitse partnerschool in Keulen. Midden maart 
bezoeken de Duitse leerlingen ons in Kwatrecht. Iedere uitwisseling loopt van woensdag tot 
vrijdag. Elk bezoek bevat een workshop rond de eigen vooroordelen over het andere land en – 
jawel – er bestaan nog steeds heel veel vooroordelen en stereotypen over Duitsland. 
Omgekeerd bleken de Duitsers België te bekijken als een “neutraal”, bijna onzichtbaar land met 
weinig bijzonderheden en bezienswaardigheden. De bezoekende leerlingen maakten vooraf in 
kleine groepen posters waarop ze hun associaties met het partnerland visualiseerden. Eenmaal 
aangekomen in de partnerschool werden deze posters in plenum voorgesteld en nadien in 
kleinere, internationale groepen besproken. Deze kleinere groepen kregen als opdracht om een 
nieuwe poster te maken na deze bespreking.  

Een tweede zeer belangrijke activiteit tijdens de uitwisselingen is het voorbereiden en afnemen 
van straatinterviews rond vooroordelen en stereotypen. 

 

Waar dit project het meest fier op is: 
We zijn erg fier op de inzet en het enthousiasme waarmee onze leerlingen dit onderwijskundig 
project doorvoeren. Daarnaast doet het ons ook plezier te zien dat bepaalde vooroordelen over 
het andere land (soms bruusk) verdwijnen door de contacten ter plaatse. Voor ons als 
leerkrachten is dit minstens even belangrijk als de vakgebonden winsten die we met zo’n 
project boeken: onze leerlingen een plaats in en deelname aan de wereld bieden. 

Als betrokken collega’s zijn we ook trots op onze goede samenwerking, het feit dat iedereen zijn 
plaats en taak heeft in de werkgroep en dat de schakels zo goed in elkaar passen. 

Contact 
Carlien Roels, carlien.roels@sintlodewijk.be 



Andere culturen, beste (b)uren 
VBS Sint-Pieter Oostkamp 

Beschrijving van de school 
Vrije Basisschool Sint-Pieter is een vrij grote basisschool in het centrum van Oostkamp bij 
Brugge. Dit jaar organiseren we met het vijfde leerjaar voor de zeventiende keer de uitwisseling 
met basisschool De Vonder in Moergestel. 

Beschrijving deelnemende klassen 
Het uitwisselingsproject is een vast begrip in het vijfde leerjaar van onze school. Veel kinderen 
kijken er naar uit om naar het vijfde leerjaar te komen omdat ze weten dat ze dan op 
uitwisseling mogen. Ook dit jaar zijn de lln weer heel enthousiast. Er zijn 3 klassen van ongeveer 
20 lln. 

De Partnerschool 
Basisschool De Vonder is een brede school in het centrum van Moergestel in Nederland. Vijf jaar 
geleden zetten ze een splinternieuw gebouw neer met heel wat snufjes en mogelijkheden. Het 
gebouw doet niet alleen dienst voor de basisschool. Er is ook een kinderdagverblijf in 
gehuisvest en na de schooluren wordt het gebruikt door de muziekschool, voor toneelrepetities 
… . Eén van de speelplaatsen grenst ook aan de tuin van het bejaardentehuis. Er worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij de ouderen van het rusthuis en de kinderen van 
de school samen werken/spelen. 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
Tijdens de voorbije 17 jaar hebben we al heel wat thema’s uitgewerkt. Meestal werken we een 
aantal jaren rond hetzelfde thema maar steeds vanuit een andere invalshoek. De thema’s zijn 
dit jaar in Nederland natuur, techniek en wetenschap en bij ons gaan we de muzische toer op. 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
Van 18 tot en met 20 april komt de Nederlandse school bij ons. Van 7 t.e.m. 9 mei gaan wij naar 
Moergestel. 

Waar dit project het meest fier op is: 
• om de activiteiten elk jaar weer aan te passen naar wat we leerden uit de vorige edities  

• de ouders actief betrekken tijdens de uitwisseling  

• om bijna altijd alle kinderen mee te krijgen naar Nederland. Uitzonderlijk is er een leerling die 
het niet ziet zitten maar meestal hebben we ze allemaal mee.  

• om de kinderen inspraak te geven in het project door hen bijv. de titel en het logo zelf te laten 
maken en te laten kiezen  

• het organiseren van het logeren bij gastgezinnen  

Contact 
info@sintpieter.net 



SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie 
Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg 

Beschrijving van de school 
Pitzemburg is een ASO-school met ongeveer 630 leerlingen op de campus. De school heeft een 
6-jarige structuur en aan studieaanbod bestaande uit drie ASO-profielen: Latijn, 
Wetenschappen en Humane Wetenschappen. Pitzemburg is een UNESCO-school en heeft 
daarom veel aandacht voor de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) en 
internationalisering (E-Twinning, uitwisselingen, EYP, Europolis, MUNESCO, …) 

Beschrijving deelnemende klassen 
Het project loopt met onze tweede jaars waarbij een twintigtal leerlingen effectieve 
contactpersonen zijn en de uitwisseling zullen doen. Daarnaast zijn de tweedejaars via 
klaspraktijk betrokken partij. 

De Partnerschool 
SCG Winsum, een UNESCO-school in Nederland. Het UNESCO-label dragen zij op dezelfde 
manier uit als Pitzemburg. 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
Dit project sluit aan  

1. bij het pedagogisch project van onze school: namelijk „betrokkenheid“ 
2. bij de UNESCO en VN waarden:  UNESCO coördineert het VN-thema Education for all, 

kent een netwerk van UNESCO-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, 
duurzaamheid en intercultureel leren. 

3. bij het pedagogisch project UNESCO ASPnet: namelijk bij het studiegebied duurzame 
ontwikkeling en zorg voor het leefmilieu. 

4. bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs): namelijk  SDG 12 - Verzeker 
duurzame consumptie- en productiepatronen 

5. bij het indienen van het dossier voor onze campus als ecoschool voor schooljaar 2017 – 
2018. (in opvolging van MOS-school) 

6. bij de goodplanetchallenge: namelijk ZERO afval 
7. bij de afvalarme school 2020 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
Bezoek Winsum aan Pitzemburg van 21/02 tot 23/02 

- kenningsmakingsspel 
- gezonde fair-trade lunchen 
- SDG helden in kader van World Largest Lesson 
- Mechelen verkennen in functie van afvalarme initiatieven (kippen houden in de stad, 

afvalarme winkel, …) 
- Bezoek Veilingen (groenten) in Sint-Katelijne Waver 
- Workshops IVAREM (intercommunale afvalverwerking) 
- Workshops rond SDG 12 

Bezoek Pitzemburg aan Winsum van 21/03 tot 23/03 

- Gelijkaardige activiteiten die verder bouwen op wat in Mechelen reeds is opgestart. 

Waar dit project het meest fier op is: 
De doelbewuste keuze om leerlingen van de eerste graad in te schakelen. De taalbarrière met 
een Nederlandse school is er dan nagenoeg niet en toch ervaren ze een ‘andere cultuur’. 
Bovendien hebben we getracht het project in te bouwen in onze leerlijnen, zowel horizontaal als 
verticaal. 



Wico Campus Mater Dei 
Wico Campus Mater Dei 

Beschrijving van de school 
Wico Campus Mater Dei – secundaire school – ASO/KSO/TSO/BSO 

Een school met 960 leerlingen waar uitwisselingen voor ongeveer alle leerjaren op het 
programma staan 

 

Beschrijving deelnemende klassen 
2de jaar A-stroom / B-stroom 

20 à 25 leerlingen uit alle klassen van het 2e jaar - A-stroom/B-stroom 

 

De Partnerschool 
Het college Weert 

Rond welke thema’s wordt er gewerkt? 
Duurzaamheid en creativiteit 

Wanneer vinden de uitwisselingen plaats? 
In April voorzien we één week waarbij er halfweg gewisseld wordt tussen de scholen 

Waar dit project het meest fier op is: 
• het onthaal en integratie van leerlingen met andere culturele achtergrond 
• drempelverlagende werking naar verdere uitwisselingen 
• inhoudelijk: bewustmaking van culturele diversiteit / bewustmaking van de impact van 

hun consumentengedrag op het milieu 
• het stimuleren van probleemoplossend denken 
• samenwerking tussen alle leerlingen (A-stroom/B-stroom) tijdens dit project 

Contact 
Martine Bollen, martinebollen@mdo.wico.be  

 

 


