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‘Taalbarrière wordt in de toekomst steeds lager’

Europaproject met Most succesvol
MEPPEL – Leerlingen van AOC-Terra, het Greijdanus College en Stad en Esch hebben
zaterdag een groep scholieren uit de Tsjechische partnerstad Most uitgezwaaid na een
vierdaags bezoek aan Meppel. Dit was de afsluiting van het door de Stichting Stedenband
Most-Meppel georganiseerde driejarige project ‘Samen verder in Europa’.
Leerlingen van 14 en 15 jaar in Most en Meppel kregen speciale lessen over de Europese
instellingen en de landen die deel uitmaken van de Europese Unie. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft dit project mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Europafonds.
In 2007 is een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel en in 2008 is een
afvaardiging van de Meppeler scholen naar Most geweest om gezamenlijk de kennis over
Europa te testen en de Tsjechische hoofdstad Praag te bezoeken. Deze keer zijn in Meppel de
lessen afgesloten met een quiz over de Europese landen, met vragen over onder andere de
hoofdsteden, de culturen en de gesproken talen.
Donderdagmiddag hebben de scholieren in punters Giethoorn verkend. Vrijdag is gezamenlijk
een bezoek gebracht aan Amsterdam en de Zaanse Schans.
De leraren uit Meppel en Most hebben ervaringen uitgewisseld over leersystemen. Enkele
scholen hebben al besloten om de mogelijkheden van het e-twinning programma te
onderzoeken. Dit kennisnet van het Europees Platform bevordert de samenwerking tussen
scholen binnen Europa door het gebruik van ICT. Het nu afgesloten project zal daardoor ook
in de toekomst leiden tot contacten tussen scholen in Most en Meppel.
De communicatie tussen de leerlingen ging soms nog wat moeizaam, maar aangezien de
leerlingen in Most volgend schooljaar al op 9-jarige leeftijd Engelse les krijgen zullen de
contacten steeds gemakkelijker worden. De kans is daarom groot dat het nu afgesloten
succesvolle project een vervolg krijgt.

