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’Vakantie? Het blijft een excursie, hoor’
INTERVIEW
SCHOOLJEUGD

3 Tweedejaars Hondsrug
College regelen en betalen
eigen excursie

Emmen Waarom leren in een muf

Door Rien Kort
Emmen Waarom leren in een muf

klaslokaal, als het ook aan de Cote

d’Azûr kan? Een groepje tweede-

jaars leerlingen van het Emmer

Hondsrug College heeft het goed

begrepen. Alle voorbereidingen

voor de excursiereis begin juni naar

Saint Cezaire sur Siagne in de Zuid-

FranseProvence zijn getroffen.Aan

de organisatie én de financiering

van de reis kwam geen schoollei-

ding of leraar te pas. De scholieren

hebben zelf de hele trip tot in de

puntjes geregeld. De drie leraren

die het elftal vergezellen, komen

enkel ter begeleiding mee.

Nee, het is niet zo dat de school

geen geld of tijd heeft om de trip te

organiseren, leggen de leerlingen

Jasper Kamer (14), Brigitte van der

Tuuk (14) en Sanne vanHuizen (13)

uit. "Een jaarlijkse excursie op touw

zetten, hoort bij de opleidingdiewe

volgen aan het entreprenasium,

waarop we leren ondernemen in

combinatiemet school", vertelt Jas-

per. In dat kader starttenwe alle elf

een eigen bedrijfje op. Daarmee is

het geld verdiend voor de reis."

Op het entreprenasium mogen

jongeren voor een belangrijk deel

hun eigen leertraject bepalen. Het

vervangen van reguliere school-

vakkenmet een leerzame excursie-

reis is daar een voorbeeld van, zegt

Brigitte. Vorig jaar regeldedeklas al

op eigen kracht een excursie naar

Berlijn. Nu viel de keuze op Frank-

rijk. "Jaspers familie heeft er een

vakantiehuis groot genoeg voor de

hele groep", vertelt Brigitte. "Zo

houdenwe geld over voor leuke ac-

tiviteiten", vult Jasper aan.

"Tijdens de excursie gaan we in

het Frans gesprekken aan met de

lokale bevolking. Daarom hoeven

we niet mee te doen met spraak-

oefeningen in de klas", vertelt San-

ne. Door films te maken over de

historische Route Napoleon en de

rotswanden van bij de Gorges du

Verdon, hoeven ook minder les-

uren te worden gevolgd voor ge-

schiedenis en aardrijkskunde. San-

ne: "De tijd die we besparen, kun-

nen we in onze bedrijfjes steken of

in de voorbereiding op toetsen."

De leerlingen hebben het geld

voor de reis, 3200 euro, bij elkaar

gesprokkeld middels hun bedrijf-

jes. Kamer heeft met klasgenoten

Tom Roosen en Rosemarie Kloos-

terhuis een filmbedrijfje, Brigitte is

actief als fotografe en Sanne is be-

zig met het opzetten van een eigen

uitgeverij. Kamer: "Iedereen heeft

200 euro verdiend met zijn of haar

onderneming. De overige1000 euro

verdienden we door wafels, knie-

pertjes en tuinproducten te verko-

pen op de markt in Emmen en de

Pinkstermarkt in Klazienaveen."

Het is niet iedereen gelukt het

geld op tijd bijeen te krijgen. "Som-

migen hebben de deadline niet ge-

haald en hebben daarom het geld

eerstmaar geleend van hun ouders.

Het gaat om 500 euro. Dat geld

wordt in demeeste gevallen nog bij

elkaar gesprokkeld na de excursie."

Het drietal heeft er in ieder geval

zin in. Een vakantie gaat er dan ook

zekerwel inna al dat stevige onder-

nemen? "Vakantie? Het is en blijft

een excursie, hoor."
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