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Gesprek komt los onder genot van warme soep

VMBO-scholieren met hun begeleiders uit Most en Meppel ontmoetten elkaar zondag voor het
eerst op het schoolplein van Stad en Esch Randweg. (Foto: Boom uitgevers/Gerrit Russchen)
Ruim twee jaar aan voorbereidingen waren aan de VMBO-scholierenuitwisseling vooraf
gegaan. Toen gistermiddag de bus met leerlingen en begeleiders uit Most voorreed heerste
naast de blijdschap ook opluchting bij de Meppelers over de komst van de Tsjechische
scholierendelegatie van de ISŠT-COP-school uit Most. Door personeelswisselingen op de
school in Most verdwenen er in de loop der jaren een aantal Tsjechische contactpersonen van
het toneel, waardoor de voorbereidingen enige vertraging opliepen. Nog een beetje gammel
en vermoeid van de reis werden de leerlingen van de technische school uit Most van harte
welkom geheten door coördinator Jan Snijders, in de aula van Stad en Esch aan de Randweg.
Nadat de leerlingen wat schoorvoetend kennis met elkaar hadden gemaakt, werd de dampende
soep met broodjes geserveerd. De warme maaltijd smolt het spreekwoordelijke ijs.
Terwijl de hartige soep naar binnen werd gelepeld zochten de jongeren elkaar op en gooiden
hun beste Engels in de strijd om gesprekken aan te knopen.
De tien scholieren uit Most logeren de komende twee weken bij leeftijdgenoten uit Meppel en
omgeving. Afgezien van informatieve en amusante uitstapjes naar Giethoorn, Amsterdam en
Nationaal Park Dwingelerveld, is de uitwisseling voor de Tsjechische en Nederlandse
jongeren bepaald geen veertiendaagse vakantie. Er is werk aan de winkel. In groepjes van
twee houden de scholieren een logboek bij over de uitwisseling. Aan de hand van het centrale
thema ‘Your school – My school, Our town – Your town’ gaan de leerlingen op zoek naar de
verschillen en overeenkomsten tussen school en stad in Meppel en Most. Zo volgen de
Tsjechische gasten vandaag lessen op Stad en Esch, om kennis te maken met het Nederlandse
VMBO-onderwijs. Morgen staat een bezoek aan de Meppeler binnenstad met een fikse
beklimming van de Meppeler Toren op het programma.

Geïllustreerd met zelfgemaakte foto’s worden de bevindingen van de jongeren aan het eind
van de uitwisseling gebundeld. In deze serie artikelen worden gaandeweg ook bijdragen van
de scholierenduo’s opgenomen.
Het tegenbezoek van Meppeler scholieren aan Most staat gepland voor 18 tot en met 31 mei.
De VMBO-scholierenuitwisseling wordt ondersteund door het Europees Platform.

