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Met dit 
vakoverschrijdende 
eTwinning project 
stimuleerden we de 
leerlingen om meer Frans te 
spreken en stil te staan bij 
duurzaamheid, een thema 
waar ze erg mee begaan zijn

Als leerkracht Frans wilde Liesel Vertommen 
haar vak aangenamer maken voor de leerlingen. 
Ze besloot een eTwinning project op te starten 
samen met een Italiaanse school rond het 
thema ecologische duurzaamheid. Het doel: de 
leerlingen stimuleren om meer Frans te spreken 
en meer plezier te halen uit de lessen, en hen 
doen nadenken over het milieu en welke acties 
ze kunnen ondernemen voor de toekomst.

Sint-Gummaruscollege Lier – eTwinning
Contactpersoon: Liesel Vertommen
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In het project ‘L'Ecolibris’ 
werkten de leerlingen van het 
derde middelbaar STEM van 
het Sint-Gummaruscollege 
in Lier een schooljaar lang 
(2020-2021) rond het 
thema duurzaamheid. Liesel 
Vertommen: “We werkten 
vakoverschrijdend tijdens de 
lessen Frans en STEM. Het 
doel was om de leerlingen te 
motiveren om meer en liever 
Frans te spreken. Door het 
project te integreren met 
STEM – hun hoofdvak – 
hoopte ik dat ze meer plezier 
zouden halen uit het vak Frans, 
want dit is voor de meesten 
niet hun favoriete vak. Een 
ander belangrijk doel was om 
de leerlingen te laten werken 
rond duurzaamheid. Het is 
ontzettend belangrijk dat ze 
hierbij stilstaan, om zo hopelijk 
hun dagelijkse gewoonten 
te veranderen met het oog 
op de toekomst. De jongeren 
van vandaag zijn hier erg mee 
bezig, dus het thema sprak hen 
meteen aan.”

Er werd gewerkt per trimester. 
“In het eerste trimester 
verdeelde ik de klas in drie 
groepen. Ze onderzochten 
hoe de school rekening kan 
houden met het milieu en 
hoe ze hier thuis zelf mee 
omgaan. Dit deden ze door 
foto’s te nemen en deze kort 
te beschrijven. Een andere 
groep stelde een enquête op 
voor alle derdejaarsleerlingen. 
Dit gaf ons een duidelijk beeld 
van hoe de jongeren en hun 
gezin omgaan met het milieu. 
Doordat onze Italiaanse 
partnerschool hetzelfde deed, 
konden we het resultaat 
vergelijken”, legt Liesel 
Vertommen uit.

L'Ecolibris
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Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen

In het tweede trimester leerden de leerlingen nieuwe woordenschat over 
groenten en fruit. Op die manier leerden ze bij over seizoensgebonden 
eten, een belangrijk onderdeel van een duurzaam leven. Ze gebruikten de 
leerstof uit het vak STEM om de groente- en fruitkalender in een nieuw 
jasje te steken. “De leerlingen konden tijdens de lessen Frans en STEM 
werken aan dit project. Ze waren hier zeer enthousiast over, want STEM 
is hun hoofdvak en dat doen ze dus heel graag. Op die manier vonden ze 
het minder erg dat het in het Frans was”, lacht Liesel Vertommen.

In het derde trimester werden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
bij het project betrokken, om zo een ruimer beeld te krijgen van 
duurzaamheid. “Eerst lieten we de leerlingen stilstaan bij het onrecht 
en de ongelijkheid in de wereld. Daarna mochten ze zich inbeelden dat 
ze koning van de wereld waren en kregen ze als opdracht om op een 

creatieve manier te laten zien wat ze allemaal zouden 
veranderen om het onrecht te doen verdwijnen. 

Vervolgens linkten ze hun werk aan de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Tot 

slot maakten we de leerlingen bewust 
van de enorme hoeveelheid groenten 

en fruit die worden weggesmeten, 
simpelweg omdat ze er niet mooi 

genoeg uitzien. Ze mochten zelf 
een logo ontwerpen voor een 
groente of fruit om mensen 
te overtuigen om het product 
toch te kopen, ondanks het feit 
dat het er niet perfect uitziet.”
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Dit eTwinning project kadert 
perfect binnen de visie van het 
Lierse Sint-Gummaruscollege 
om een groene en nette 
school te zijn. De school doet 
veel inspanningen om haar 
ecologische voetafdruk te 
verkleinen, zoals de leerlingen 
motiveren om met de fiets naar 
school te komen of het licht 
altijd te doven wanneer ze een 
klaslokaal verlaten.

“Om de speelplaats proper 
te houden, wordt het afval 
gesorteerd in verschillende 
vuilnisbakken. De leerlingen 
worden hier duidelijk over 
geïnformeerd, onder andere 
met affiches op de speelplaats. 
We hebben nog een weg af te 
leggen, maar de bewustwording 
is er en dat is alvast een eerste, 
heel belangrijke stap”, besluit 
Liesel Vertommen.

Groene en 
nette school

“Frans is voor de meeste 
leerlingen niet hun favoriete 
vak. Maar door het te 
integreren in de lessen 
STEM, wat ze wél graag 
doen, haalden ze meer 
plezier uit Frans spreken.”
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