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Gastvrije ontvangst Meppeler leerlingen in Most  

 

‘Europa is springlevend onder jongeren’ 

 

MEPPEL – ‘Samen verder in Europa’ was niet alleen de naam van het onderwijs-

project, maar overduidelijk ook het motto van de Tsjechische en Nederlandse scholieren 

tijdens het vierdaagse bezoek van Meppeler jongeren aan partnerstad Most. De 25 

scholieren van Stad en Esch, AOC Terra en Greijdanus Colleg logeerden bij 

leeftijdgenoten in Most, maakten samen opdrachten, bezochten de hoofdstad Praag en 

vierden een slotfeest op een schooldisco. ‘Het was een fantastische afsluiting van het 

Europaproject’, vertelt Jan Snijders van de Stichting Stedenband Most-Meppel. 

 

Het project werd opgezet door de Stichting. In 2007 werd het eerste thema ‘Kennismaking 

met alle 27 EU-landen’ tijdens een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel afgesloten. 

Voor dit jaar kwamen de thema’s ‘Hoe werkt de EU’ en het ‘Verdrag van Lissabon’ aan de 

orde. De afsluiting van deze thema’s vond van 11 tot en met 14 juni in Most plaats. 

De scholen in Most hadden volgens de Meppelers een voortreffelijk programma samen-

gesteld. Donderdagochtend was de officiële ontvangst in de raadszaal van het stadhuis. Alle 

leerlingen, docenten en bestuursleden van de Stichting konden hun naam in het gastenboek 

van de gemeente Most schrijven. Na deze ontvangst werd het programma verplaatst naar het 

motordrome. Op dit racecircuit werden motoren getest. 

 

Europadag  

De volgende dag was het Europadag. De scholen in Most hadden diverse opdrachten gemaakt 

die door leerlingen uit Meppel en Most gezamenlijk werden besproken. ‘Opvallend was, dat 

alle scholen in Most met behulp van een digitaal schoolbord veel mogelijkheden hebben om 

de opdrachten te presenteren’, laat gepensioneerd docent Jan Snijders zich enthousiast uit over 

het moderne onderwijs in Most. 

Aan de orde kwamen vooral de functie van de EU. Welke voor- of nadelen heeft de EU voor 

beide landen. Ook werden specifieke kenmerken van EU-landen op foto’s weergegeven. 

Vervolgens moesten de leerlingen deze kenmerken bij een EU-land plaatsen. 

 

‘Deze opdrachten van praktische aard werden met grote betrokkenheid van de leerlingen 

gemaakt. Je zag goed dat jongeren wel degelijk enthousiast zijn over Europa en de toekomst. 

De leerlingen uit beide steden werkten goed samen en waren zeer gemotiveerd. De jongeren 

communiceerden in het Engels en dat verliep goed. Ik denk dat dit een juiste manier is om 

leerlingen met Europa in verbinding te brengen. Zo gaat Europa voor hen leven, omdat deze 

werkwijze aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. Zij zullen in de toekomst nog veel 

met de EU in aanraking komen’, aldus Snijders. 


