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Onze leerlingen van 5BTGa gingen 4 dagen naar Hoymille in 

het kader van het Erasmus+ project IMPACT. 

   

Hieronder hun verslagen over hoe zij hun meerdaagse beleefd hebben: 

Op 18 Oktober zijn we om 16h aan school vertrokken met de klas naar Frankrijk 

(Dunkerque).De eerste dag zijn we naar de school gegaan in Hoymille, daar zijn we gemixt geweest in 

groepjes waarmee je een heleboel opdrachten mee moest doen. Een van de opdrachten was een 

sensitieve map maken, hiervoor zijn we een wandeling gaan maken door een bos en moesten we 

spullen meepakken van het bos 

Op het einde van de eerste dag hebben we de film “Bienvenue chez les chtis” gekeken. 

Op dag 2 zijn we terug naar de school van Hoymille gegaan en hebben we een rondleiding gekregen 

door de school heen. Na de rondleiding zijn we naar het stadje Bergues gegaan en hebben we met de 

groepjes van de dag ervoor selfies moeten maken op plaatsen waar de film zich afspeelde. 

Op de laatste dag zijn we naar des Jardins de Cocagne gegaan en hebben we daar een rondleiding en 

het verhaal beluisterd van de mensen die daar werken. In de middag hadden we een “picknick” aan de 

zee gedaan. Na de picknick hebben we een wandeling gemaakt door de duinen in Dunkerque.  



Na deze wandeling was het gedaan met de pret en gingen we terug met het busje naar België. Als 

avondeten zijn we met de klas naar de Mc Donalds gegaan. 

Neo Benoît, 5BTGa 

  
 

 
 

De week van 18 oktober tot 21 oktober zijn we met de klas naar Hoymille geweest voor een Erasmus+  

project rond het klimaat. Dit werd gedaan in samenwerking van 6 scholen: Kortrijk, Stabroek, Tongeren, 

Leuven, Hoymille en Coulogne.  

Deze keer waren we op de school in Hoymille, we hebben verschillende projecten rond het milieu en het 

klimaat gedaan zoals klimaatproblemen bespreken, mindmap maken,…. 

We hebben ook nog andere dingen gedaan zoals de film Bienvenue chez les ch'tis bekeken. 

De dag nadien zijn we in Bergues waar de film is opgenomen in groepjes de film locaties gaan zoeken 

en er foto’s mee gemaakt. 

De groepjes zijn dinsdag bepaald door post-its in verschillende kleuren te gebruiken. Iedereen van de 

klas kreeg een andere kleur post-it. Nadien zat je in het groepje bij de mensen die dezelfde kleur hadden 



als jij, zo waren alle klassen vermengd en kon je contact leggen met andere scholen. Alhoewel er hier 

en daar Frans en Nederlands is gepraat was de hoofzakelijke voertaal Engels. 

Het middag- en avondeten hebben we altijd op de school zelf gedaan. De meningen waren erover 

verdeeld maar de meeste mensen vonden het niet erg lekker. In de avonden hadden we wat vrije tijd 

en dan speelden we al eens een spelletje of gingen we eens op het strand wandelen, s ’avonds zat de 

sfeer altijd goed. 

De laatste dag zijn we eerst een tuin gaan bezoeken waar mensen zoals ex-gevangenen of mensen die 

nog geen Frans spreken, kunnen gaan werken en de taal leren om na 2 jaar een betere job te zoeken. 

Nadien hebben we nog een wandeling door de duinen gemaakt. 

Om de laatste dag goed af te sluiten zijn we s ‘avonds nog gaan eten in de Mac Donalds, kortweg een 

geslaagde reis! 

Robbe Coetermans, 5BTGa 

 
 

Wij zijn met de klas 5BTGA maandag 18 oktober om 16uur vertrokken naar Frankrijk. We zijn onderweg 

gestopt en zijn pizza gaan eten. En die avond hebben wij de mensen uit Antwerpen leren kennen.  

We moesten de volgende dag er vroeg uit omdat wij naar een school gingen in Hoymille. Daar zaten 

ook 4 Vlaamstalige en 2 Franstalige scholen. Toen moesten we in groepjes gaan zitten van 6 (van elke 

school 1). We hebben daar uitleg gekregen over wat we moesten doen. We moesten een sensitieve 

map maken met ons groepje. Eerst hebben we wat kennis gemaakt met de anderen van de groep, 

daarna gingen we naar een bos niet zo ver van Hoymille. Daar maaktew we een wandeling rond het 

bos en raapten we een paar dingen voor onze sensitieve map op. Daarna gingen we terug naar de 

school en gingen we eerst middag eten (wat eigenlijk niet zo lekker was). Daarna stelden we onze 

sensitieve map voor (in het Engels) aan heel de groep. Onder andere wat je allemaal hebt geobserveerd 

in het bos. Daarna gingen we avondeten en afsluiten met een film ”Bienvenue chez les Ch’tis” en daarna 

gingen we met het busje terug naar het verblijf. Wij hebben gezellig met onze klasgroep 

gezelschapspelletjes zitten spelen om de dag af te sluiten. 

Volgende dag moesten we weer in ons groepje gaan zitten van 6 en zijn wij naar Noord Duinkerke 

geweest en kregen we foto’s op papier en deze zochten we in Duinkerke-stad waar de film “Bienvenue 

chez les Ch’tis” is gespeeld. We maakten foto’s  bij het gebouw of plekje met onze groepjes. Daarna 



hebben wij met de klas gezellig samen rondgewandeld in Duinkerke Noord en naar de winkel gegaan 

voor avondeten omdat onze klas het eten echt niet te eten vond. 

We zijn die avond nog gezellig naar de duinen geweest met de klas en we hebben daar samen liedjes 

gezongen. 

Volgende dag zijn we naar des Jardins de Cocagne geweest en hebben wij een rondleiding gehad en 

uitleg hoe mensen daar terecht zijn gekomen. Daarna hebben we gepicknickt in het busje want het was 

koud buiten. Daarna kregen wij een rondleiding in de duinen en hebben wij een leuke locatie bezocht 

en daarna gingen we terug na huis onderweg naar huis zijn wij ook in de McDonalds geweest met de 

klas. 

Ashley Lardaux, 5BTGa 

  
 

Wie was daar op het project van Erasmus? 

Leerkrachten:  Meneer Bourdeau & Meneer Vandewinkel  

De 5 scholen dat mee deden aan het Erasmus project  

- Leuven 

- Stabroek 

- Kortrijk  

- Hoymille & Colonge  

- Tongeren  

Wat hebben we daar gedaan?  

De 1ste dag zijn we rond iets na 4 vertrokken, er was een goede sfeer in het busje. Iets na 8 uur zijn we 

aangekomen in Duinkerke en we hebben daar goede pizza gegeten. Vervolgens gingen we naar ons 

verblijf en hebben we mee naar een film gekeken met de mensen van Antwerpen en wat 

kennisgemaakt. 

De 2de dag zijn we naar de school in Hoymille gegaan en hebben we daar iets gedaan rond een sensitieve 

map gemaakt en we hadden groepjes gemaakt met iedereen van de scholen en dan zijn we naar een 

park gegaan en moesten we onze gevoelens zeggen op bepaalde stukken en we mochten van alles 

verzamelen om eigenlijk op onze sensitieve map te plakken.  

De 3de dag hebben we de film Bienvenue chez les Ch'tis gekeken en hebben we die plaatsen bezocht en 

moesten we foto’s maken van de plaatsten en achter af moesten we een quiz doen over die foto’s en 

de film. 



4de dag hebben we iets rond zero waste gedaan en hebben gebrainstormd over hoe we onze wereld 

rond afval beter zouden kunnen voor de wereld.  

5de dag zijn we naar Duinkerke geweest een strandwandeling geweest. 

Jari Vanderzeypen, 5BTGa 

  
 

Jahwma Vanmossevelde 5BTGa 

 

18 oktober maandag  vertrokken we om 16 uur met het busje richting Duinkerke. Na 3 uur rijden zijn 

we met de klas en de leerkrachten in een pizzeria  in Duinkerke gaan eten. Daarna kwamen we aan in 

het verblijf. 

De volgende dag gingen we naar de school in Hoymille daar werden we in groepjes verdeeld met de 

andere scholen. De scholen Antwerpen, Limburg, Kortrijk, Hoymille en Cologne waren de andere 5 

scholen. 

We gingen in groepjes een boswandeling maken om een mindmap mee te maken met dingen die we 

vonden in het bos.Daarna gingen we nog een film kijken in de school. 

De volgende dag kregen we een rondleiding op de school van Hoymille. Daarna moesten we terug in 

onze groepjes brainstormen over hoe we beter voor het klimaat kunnen zorgen. 



En dan gingen we nog in een Frans dorpje een fotoquiz spelen en kregen we wat vrije tijd. De laatste 

dag gingen we in klasgroep een tuin bezoeken. En dan nog een wandeling in de duinen en mochten we 

wat klimmen op bunkers. Daarna was het tijd om terug huiswaarts te keren. We zijn nog gestopt in het 

klasse restaurant, Mac Donalds. 

En dan kwamen we rond half 19 op school aan. 

Siebe Vets, 5BTGa 

 
 

We zijn met de klas 4 dagen naar Frankrijk geweest voor een project rond het thema klimaat. 

We zijn om 16 uur aan onze school vertrokken en wanneer we zijn aangekomen in Frankrijk zijn we met 

de klas in een pizzeria gaan eten. 

De eerste dag zijn we naar de school van Hoymille geweest. We hebben in groepjes, gemengd met de 

andere scholen, in een park voorwerpen moeten gaan zoeken die we daarna op een blad hebben 

moeten voorstellen. 

In de namiddag hebben we een film gekeken over Duinkerke en daarvoor moesten we de volgende dag 

foto’s gaan nemen met de gebouwen die in de film zijn voor gekomen. In de avond hebben we met de 

klas spelletjes gespeeld in de herberg.  

De volgende dag zijn we de foto-opdracht gaan doen en daarna zijn we met de klas iets gaan drinken 

en zijn we bij de beenhouwer geweest voor eten en naar de Lidl voor drinken. Daarna zijn we met het 

busje terug naar de herberg gereden. In de avond zijn we nog met de klas gezellig naar de zee geweest 

en daarna zijn we gaan slapen. 

Het was er heel leuk behalve het eten dat een beetje was tegengeslagen. 



Dit was het verslag van onze uitstap naar Frankrijk. 

Britt Wijnants, 5BTGa 

  
 

 

18/10/2021 
We zijn vertrokken aan onze school rond 16u. 
Vooraleer we naar de bungalow gingen waren 
we een pizza gaan eten. 
 
19/10/2021 
Na het ontbijt gingen we naar Hoymille. Daar 
kregen we een uitleg wat we gingen doen. 
En toen moesten we met de anderen scholen 
mengen . 
Welke 6 scholen? Eén van Antwerpen, Kortrijk, 
Stabroek, Leuven en Hoymille zelf. 
We zijn toen gaan wandelen in een bos en na de 
middag hadden we een opdracht over het bos. 
Na de opdracht hebben we en film gekeken en 
dan gegeten en dan naar de bungalow. 
20/10/2021 
We hebben en rondleiding gehad in Duinkerke 
en rond de film  “Bienvenue chez les Chti’s” een 
fotozoektocht gedaan. 
 

21/10/2021: Eerst naar een tuinbouwcentrum gegaan, dan naar de duinen en dan naar huis. 

Jahwma Vanmossevelde 5BTGa 

In januari 2022 wordt een vervolg gebreid aan dit Erasmus+ avontuur! 


