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Onze leerlingen op Erasmus+ stage naar het buitenland 

  
In augustus kleurde Europa groen. Er werden volop plannen gemaakt om op 

buitenlandse stage te gaan. September en oktober kwamen en gingen. Groen werd 

oranje en oranje werd rood tot donkerrood. Toch werden de nodige contacten gelegd, 

kregen de stages gaandeweg vorm en boekingen werden gedaan. Toen kwam de 

omikron variant. Twijfels en onvoorziene problemen staken de kop op. Alleen al de 

regels volgen was een helse karwei.  

Toch vertrokken op 16 januari maar liefst 24 leerlingen op buitenlandse stage onder 

begeleiding van enthousiaste leerkrachten. Elf leerlingen trokken naar Estland om aan 

bosbeheer te doen, vijf leerlingen gingen bij zelfstandige kunstenaars in Barcelona aan 

de slag, vijf leerlingen gingen naar ERAM, Girona om hun grafische vaardigheden aan 

te scherpen en drie leerlingen kregen de kans om met olieverf te leren werken in Italië. 

 



  

   

In WhatsApp groepjes werden foto’s uitgewisseld en nieuwtjes gedeeld: Sneeuw in 

Estland, tapas in Barcelona, filmmuseum in Girona, de hoge snelheidsheidtrein naar 

Figueres op zoek naar het surrealisme van Dalí en zonnige sfeerbeelden uit Italië met 

tussendoor een bezoekje aan Monza en Lecco aan het Comomeer maakten van de 

eerste stageweek alvast een succes zowel op professioneel als op cultureel vlak. 

  
 



Iedere leerkracht zorgde voor een gevuld cultureel programma in het weekend. De 

Erasmussers in Estland bezochten een unieke school in Luua en de hoofdstad Tallinn. 

De Erasmussers uit Girona trokken naar Barcelona om met hun andere klasgenoten 

Barcelona cultureel te verkennen en de leerlingen in Italië namen de frecciarossa naar 

Firenze, kwestie van hun kennis van de renaissance wat op te frissen. Ze kozen er zelf 

voor om de Galleria d’Accademia te bezoeken. Oog in oog staan met de David van 

Michelangelo was de grote droom van Julie. 

  
Tijdens de tweede week was iedereen ingewerkt. Onze leerlingen hadden zowaar hun 

eigen routine en werkritme gevonden. Op vrijdag werd er overal afscheid genomen. 

Op zaterdag landde iedereen veilig en wel terug in België. De schoolbanken op 

maandag voelden een beetje hard aan… 

Op naar het volgende avontuur… We kijken alvast uit naar de lange stages voor Se-n-

Se Agro- en groenbeheer. 

  
#erasmusplus#eposvzw#dewijnpers#forest#art#graphicdesign#painting#ceramiek 

MEER FOTO’S EN VERHALEN OP FACEBOOK EN INSTAGRAM! 

 


