
 

 

Uitwisselingsweek Erasmus+-project Miracle Scarves in Spanje  
11 t/m 17 november 2022 
 
Vrijdag 11 november 2022 
 
Onder begeleiding van mevrouw Bekker en mevrouw Kranenburg vertrokken 6 leerlingen (Esmee 
en Emily uit V3, Sanne uit H3, Luca, Milan en Wessel uit M3) richting Spanje. 
Aangekomen in Madrid werden wij samen met onze partners uit Duitsland en Slovenië met de bus 
naar Toledo gebracht. Hier zouden wij tot en met donderdag 17 november samenwerken aan het 
Erasmusproject Miracle Scarves. 
Eenmaal uit de bus gingen de leerlingen met hun gastgezinnen mee. Met de Spaanse leerlingen 
was al eerder in de week kennisgemaakt. 
 
Zaterdag 12 november 2022 
 
Deze dag hebben we Madrid bezocht. Als verrassing werden onze leerlingen eerst naar Attope 
park gebracht, dit is een indoorhal met trampolines.  
Madrid was erg druk en de leerlingen waren onder de indruk van alle mooie en grote gebouwen. 
Gelukkig was er genoeg tijd om souvenirtjes aan te schaffen en konden de leerlingen de stad in 
groepjes ontdekken. 
 
Zondag 13 november 2022 
 
Geen activiteiten met school, maar een dag met de families. Veel leerlingen troffen elkaar aan het 
einde van de dag om samen als verrassing de verjaardag van Wessel te vieren. Hij kan nu 
vertellen dat hij zijn verjaardag met heel veel nieuwe vrienden en vriendinnen van allerlei 
nationaliteiten gevierd heeft. 
 
Maandag 14 november 2022 
 
Om 8.30 uur verzamelden we ons in het mooie theater op school. Hier hebben we spelenderwijs 
elkaar en elkaars taal nog beter leren kennen. Hierna liepen we door de steile, kronkelende en 
middeleeuwse straatjes naar de universiteit van Toledo waar we een rondleiding kregen. De 
universiteit bestaat uit verschillende afdelingen (vergelijkbaar met onze mbo/hbo-opleidingen), 
gecentreerd op één terrein. De opleidingen zijn gehuisvest in de ooit belangrijkste wapenfabriek 
van Spanje, waar de wapens voor de burgeroorlog werden vervaardigd. Van binnen is het modern 
en van alle gemakken voorzien. Een bijzondere kennismaking met het onderwijssysteem in 
Spanje. 
Na wat vrije tijd keerden we weer terug naar school en sloten we om 15.00 uur de dag af. De 
leerlingen gingen naar de gastgezinnen terug voor de lunch. In Spanje eet men de hoofdmaaltijd 
zo rond half vier  en in de avond wordt er rond half negen nog iets kleins gegeten of 'tapas' met 
elkaar gedeeld. 
 
Dinsdag 15 november 2022 
 
De dag begon met een foto-speurtocht door Toledo. Leerlingen moesten op zoek gaan naar 
gebouwen en plaatsen in de stad en daar een foto met de groep maken.  
Na de speurtocht werden we getrakteerd op een typisch Spaans ontbijt: chocolademelk met 
churros. Dat gaf ons genoeg energie voor de dansworkshops die daarna volgden. 
Zo leerden we de Spaanse Flamenco, de Sloveense Sotis en een populaire dans van het Duitse 
team. En natuurlijk mocht ook onze eigen Nederlandse Klompendans niet ontbreken. 
Hierna volgde de workshop Beautiful Words. Ieder land had twintig woorden aangeleverd die iets 
met hun cultuur van doen hebben of waarvan de leerlingen vonden dat het mooi of typisch 
Spaans/Sloveens/Duits of Nederlands klonk. Alles was voor elkaar vertaald en ook in het Engels 
met elkaar gedeeld. In groepjes kozen leerlingen een aantal woorden uit en hiervan werd een 
'woordenwolk' gemaakt. 
Ook vandaag eindigde de dag om 15.00 uur. 



 

 

 
Woensdag 16 november 2022 
 
Om 8.30 uur startten de leerlingen met een Murder mystery-spel. Wat uiteraard veel lachsalvo's 
losmaakte, want er moesten bepaalde rollen gespeeld worden om de moordenaar te vinden. 
Ondertussen werd er door de docenten die bij het project waren een vergadering gehouden ter 
evaluatie en het bespreken van het vervolg van het project in Nederland in maart 2023. 
Na een korte pauze kon er worden geoefend op ons gezamenlijke lied, geïnspireerd door Ode to 
Joy van Beethoven. Ieder land zong in de eigen taal een couplet. Een laatste couplet in het 
Engels, speciaal geschreven door de Sloveense lerares Natasa Lukovic, werd door alle leerlingen 
gezamenlijk gezongen. 
Na van de internationale zangkunsten te hebben genoten, werden we ondergedompeld in de drie 
culturen van Toledo door middel van een bezoek aan drie verschillende soorten kerken. Hierdoor 
kregen we een beter beeld van de stad waar verschillende religies naast elkaar leefden (moslims, 
joden, christenen en katholieken). 
Om 15.00 uur sloten we de dag af en konden de leerlingen gaan lunchen en alvast de koffers 
inpakken.  
In de avond volgde nog een afscheidsfeest op school met zowel leerlingen als de gastgezinnen en 
de docenten. 
 
Donderdag 17 november 2022 
 
De dag van vertrek. Om 9.00 uur uur werden alle Duitse, Sloveense en Nederlandse leerlingen 
weer opgehaald met de bus om richting het vliegveld in Madrid te vertrekken. Met veel nieuw 
geleerde woorden, nieuw gesloten vriendschappen, nieuwe inzichten in een andere cultuur en nog 
meer inzichten over zichzelf stapten uiteindelijk onze eigen leerlingen en docenten om 15.00 uur in 
het vliegtuig op weg naar Schiphol. Een prachtige ervaring rijker! 


