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Bernarduscollege krijgt Erasmus+ label voor internationale uitwisselingen
EPOS, het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen, heeft aan het Bernarduscollege in
Oudenaarde het Erasmus+ label uitgereikt. Daarmee beloont en erkent het Ministerie van Onderwijs de school voor
haar vele internationale uitwisselingsprojecten.
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“Momenteel nemen vier leerlingen van onze school onder begeleiding van de directeur van de tweede graad en een leerkracht taal en informatica
in Jelgava (Letland) deel aan een Erasmus+project over nieuwe leervormen”, vertelt Pieter Vyncke, algemeen directeur van het Bernarduscollege.
“Samen met leerlingen en leerkrachten uit onder andere Nederland, Polen, Italië, Portugal en Turkije werken ze een week samen in de school van
hun Letse leeftijdsgenoten. Dit ICT-project startte in Portugal en was vorig jaar te gast in Oudenaarde. Begin volgend schooljaar vindt het plaats in
Nederland en het zal afgerond worden in Italië”, verduidelijkt Vyncke.
Partnerschool in Rwanda
In de voorbije twee jaren namen leerkrachten wiskunde en wetenschappen ook al deel aan een tweejarig Europees Erasmus+project over
bioplastiek. De opgedane kennis en lesmodellen hebben zij ondertussen al voorgesteld en doorgegeven aan de partnerschool van het college in
Kigali, Rwanda.
100 leerlingen uitgestuurd
“De jongste dagen dagen hebben we ook al honderd leerlingen uit vijf klassen naar vier verschillende Europese bestemmingen gestuurd. In ons
opvoedingsproject staat niet alleen het leren, maar ook het leven centraal. Wie jongeren wil klaarstomen om uit te vliegen in de wereld van
vandaag, moet ze aanmoedigen om grenzen over te steken: niet alleen die van de klas en de school, maar ook landsgrenzen. Zo worden onze
leerlingen meer internationaal georiënteerd, maken ze kennis met een andere cultuur en stimuleren ze ook hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Bovendien worden ze ook ondergedompeld in een uniek taalbad”, motiveert Pieter Vyncke waarom het Bernarduscollege zo veel belang hecht aan
de internationale uitwisselingen, waarvoor ze nu ook beloond wordt.

