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Onze school doet al jaren 
veel inspanningen om 
de leerlingen bewust te 
maken van het belang van 
het beschermen van onze 
planeet. Zo werken we samen 
aan een duurzame toekomst

In het schooljaar 2020-2021 namen de leerlingen van 
de derde graad van het Kardinaal van Roey-instituut 
in Vorselaar deel aan het eTwinning project ‘Nemo 
2021 sous nos mers - Kardinaal van Roey-instituut 
Vorselaar sous nos mers’. Het doel: hen stimuleren om 
na te denken over de toekomst van de planeet, en hen 
bewust maken van het belang van het beschermen 
van onze zeeën, oceanen en maritieme grondstoffen.

Kardinaal van Roey-instituut Vorselaar – eTwinning
Contactpersoon: Sofie Verreydt
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Twintigduizend mijlen  
onder zee

“Via eTwinning werken we 
enkele jaren samen met een 
groep leerkrachten uit Europa”, 
gaat projectcoördinator Sofie 
Verreydt van start, leerkracht 
Frans en pedagogisch 
medewerker in het Kardinaal 
van Roey-instituut in Vorselaar. 
“We vertrekken telkens van 
een klassieker uit de Franse 
literatuur, die we linken aan een 
hedendaags thema. Het project 
‘Nemo 2021 sous nos mers - 
Kardinaal van Roey-instituut 
Vorselaar is gebaseerd op Jules 
Vernes ‘Twintigduizend mijlen 
onder zee’. Kapitein Nemo is het 
hoofdpersonage in deze roman 
uit 1870, en de naam van het 
project verwijst naar het thema: 
de bescherming van onze zeeën 
en oceanen. Dit sloot aan bij 
de duurzaamheidsmissie van 
onze school. Vanuit het beleid 
en de leerkrachten doen we veel 
inspanningen om de leerlingen 
bewust te maken van het belang 
van het beschermen van onze 
planeet. Zo werken we samen 
aan een duurzame toekomst.”

Het project bracht 250 
leerlingen van elf secundaire 
scholen in België, Spanje, 
Italië, Griekenland, Roemenië 
en Tunesië samen. Door 
met elkaar samen te werken 
– zowel op nationaal als 
op internationaal niveau – 
maakten ze hun eigen versie 
van de bekende roman van 
Verne. Ze gebruikten volop hun 
fantasie: welke dieren leven er 
in de zee, welke mythologische 
zeemonsters bestaan er, welke 
reis maken ze, wat komen ze 
onderweg allemaal tegen? Op 
die manier werden ze aangezet 
om na te denken over het leven 
in de zee en hoe belangrijk het 
is om dit te beschermen. Het 
eindresultaat was een prachtig 
e-book. De leerlingen maakten 
ook podcasts, tekeningen en 
video’s.
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Interactie stimuleren 
en fantasie prikkelen

“De leerlingen waren heel enthousiast over hun deelname aan het project. 
Ze vonden de interactie met de andere scholen heel fijn”, weet Sofie 
Verreydt. “Ze ontdekten dat ze, ondanks de grote afstand, vaak veel 
gelijkenissen hebben. En de verschillen waren dan weer verrijkend. Onze 
leerlingen zitten bijvoorbeeld ver van de zee, terwijl de zee voor de Griekse 
jongeren veel meer aanwezig is in hun dagelijks leven. 
Op die manier leerden ze veel van elkaar, over de manier waarop ze omgaan 
met de zee en hoe ze kijken naar de toekomst ervan. Ze vonden het ook leuk 
dat ze hun fantasie de vrije loop konden laten bij de schrijfopdrachten.”
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Dit eTwinning project past 
binnen de duurzame visie van 
het Kardinaal van Roey-instituut. 
“We vinden het belangrijk om 
onze leerlingen te sensibiliseren 
over het milieu en zetten hier 
dan ook volop op in. Vorig 
schooljaar werd een groot deel 
van onze betegelde speelplaats 
opengebroken en vervangen door 
een groene zone. De leerlingen 
en het personeel werkten hier 
zelf aan mee. Verder proberen 
we zoveel mogelijk ecologische 
keuzes te maken. Zo zijn er 
plannen om zonnepanelen te 
installeren op het nieuwe gebouw 
van de eerste graad van onze 
school”, aldus Sofie Verreydt.

Ook de andere pijlers van het 
Erasmus+ programma zijn 
prominent aanwezig op de school. 
“Sociale inclusie zit verweven 
in het opvoedingsproject van 
onze school. Ook digitalisering 
dragen we hoog in het vaandel. 
Onze school is voor corona al 
op de digitale trein gesprongen 
door een laptop aan te bieden 
aan elke leerling. We doen veel 
inspanningen om digitale tools 
maximaal in te zetten in de 
lessen – niet als doel maar wel als 
efficiënt middel. Democratische 
participatie, ten slotte, vinden we 
ook heel belangrijk. We stimuleren 
volop projecten die hierop 
inzetten. Zo nemen we al jaren 
deel aan het ‘Modal European 
Parliament’: dit betekent een 
grote meerwaarde voor de 
deelnemende leerlingen. Verder 
bieden we in het zesde jaar een 
keuzevak ‘Europese Unie’, waarbij 
leerlingen actief aan de slag 
gaan met het beslissingsproces 
van de Europese Unie. En in de 
leerlingenraad stimuleren we onze 
leerlingen om zelf initiatieven uit 
te werken en in gesprek te gaan 
met de directie.”

Duurzame en inclusieve school

“De leerlingen waren 
enthousiast over hun deelname 
aan het project. Ze vonden 
de interactie met de andere 
scholen verrijkend en leerden 
veel van elkaar over hoe 
ze omgaan met de zee.”

 — SOFIE VERREYDT, LEERKRACHT FRANS EN 
PEDAGOGISCH MEDEWERKER IN HET KARDINAAL 
VAN ROEY-INSTITUUT IN VORSELAAR
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