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“Via buurklassen 
verleg je grenzen”

Het buurklassenproject ‘Lage landen, sterke 
banden’, zag het levenslicht in de schoot van 
een Europese uitwisseling in Finland waar 
Marc bij was. Hij geraakte aan de praat met on-
derwijscollega’s uit Friesland. “De Friezen von-
den het nabije Brugge zeer interessant en voor 
ons was Dokkum, in het uiterste noorden van 
Nederland, ook een ware culturele parel. We 
wilden er een sociaal project van maken, haal-
baar en draagbaar voor alle ouders. Dankzij de 
subsidies van Epos en de provincie West-
Vlaanderen is het betaalbaar voor iedereen. Het 
vraagt wel wat papierwerk, want de aanvraag 
moet heel nauwgezet gebeuren.”

Zo werden de twee klassen van het zesde leer-
jaar van De Leeuw de buurklassen van groep 8 
van De Regenboog. Het is een jaaromvattend 
project. Samen met de kinderen bereiden ze de 
uitwisselingen goed voor. Ze leren de bestem-
ming kennen, maken een voorstellingsvideo, 
chatten met elkaar op vrijdagnamiddag, schrij-
ven kerstkaarten naar de gastgezinnen, sturen 
pakketjes op, en zo veel meer. “Onze leerlingen 
reizen met de bus naar Dokkum eind septem-
ber, begin oktober. De Friese gasten komen een 
week naar Vlaanderen tussen april en juni. Alle 
deelnemers logeren in duo’s, trio’s bij gastge-

zinnen. Een werkweek bevat steeds een cultu-
rele, een sportieve en een creatieve dag. De 
eerste keer was fenomenaal. We kregen er een 
ferme welkom en binnen de drie minuten wa-
ren de jongens aan het voetballen en stonden 
de meisjes samen te kletsen. Dat was heel leuk 
om te zien.” De ouders spelen een belangrijke 
rol. Marc: “Het zijn onze ambassadeurs en 
bondgenoten. Vandaag beroepen we ons op 
school voor veel activiteiten op ouders.”

Het sociaal leren van de kinderen, is de grote 
meerwaarde, zegt Marc. “Ik herinner mij dat 
een Friese mama, tijdens onze bezoekweek 
naar me toe kwam en misnoegd zei: “Nou me-
neer, volgens mij hebben de kinderen deze 
week niks geleerd.” Ik antwoordde: “Mevrouw, 
als u denkt dat leren alleen maar tussen vier 
muren en uit boeken kan, dan heeft u volkomen 
gelijk.” Het jaar daarop is Myriam meegekomen 
naar Zedelgem! (lacht) Belangrijk is dat de kin-
deren hun vooroordelen parkeren, proeven van 
andere dingen, verschillen vieren. Ouders vra-
gen ons: “Wat een evolutie. Wat hebben jullie 
met ons kind gedaan?” Wij scheppen kansen, 
maar de kinderen zetten de stappen zelf. Het 
draait om je horizon verruimen, grenzen ver-
leggen, opvoeden tot zelfredzaamheid ...” De 
samenwerking met Dokkum zal met een be-
zoek en tegenbezoek in het voorjaar van 2022 
feestelijk afgerond worden. Een nieuw buur-
klassenproject met een school in Rosmalen zit 
in de steigers. Daar zijn juf Liesbet, juf Melissa 
en directeur Pol met hulp van Marc (foto) volop 
mee bezig.

Sinds 2001 werkt basisschool De Leeuw in Zedelgem samen met 
De Regenboog in Dokkum, Friesland. “Onze partnerschool is door 

de jaren een betrouwbare partner gebleken, ook buiten het 
buurklassenproject om,” zegt Marc Werbrouck, vroeger meester 

in het zesde leerjaar en begeesterd door dit sociale project. 
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Het is een sociaal project, haalbaar en draagbaar voor alle ouders.

Wij scheppen kansen, maar de kinderen zetten de stappen zelf.


