
 

 

Geweldige Erasmus+ ontmoeting op Kreta 

Op zondag 31 oktober was het zover: na ruim anderhalf jaar vertraging (door corona) mochten de 

leerlingen van onze internationaliseringsklassen eindelijk weer op reis om onze partnerschool op 

Kreta te bezoeken, het Gymnasio Rethymnou. 

Bij aankomst op de school op maandag werden we verrast en verblijd met een geweldige 

dansperformance, die door de Griekse leerlingen ruim van tevoren was ingestudeerd. Alle landen 

kregen traditionele dansen te zien uit hun eigen cultuur; wij Nederlanders waren zeer verbaasd over 

het feit dat ook voor ons passende muziek was gevonden. De Nederlandse matrozendans was 

weliswaar niet meer eigentijds maar zeer toepasselijk als verwelkoming: het gaf de Nederlandse 

delegatie meteen het gevoel welkom te zijn op het Gymnasio Rethymnou. Naast de internationale 

dansen werden we getrakteerd op typische hapjes uit de deelnemende landen (Turkije, Roemenië, 

Litouwen en Nederland). 

Na de officiële opening begon de week met een geweldig programma, waarbij zowel sportieve als 

culturele activiteiten werden ondernomen om kennis te maken met Kreta en de Griekse cultuur. 

Olympische spelen in het klein, de Minoïsche beschaving, Kreta’s roerige geschiedenis (lange 

overheersing door de Venetianen en later de Ottomanen), maar vooral de enorme gastvrijheid van 

onze collega’s en leerlingen van het Gymnasio Rethymnou maakten dit tot een onvergetelijke reis 

voor alle deelnemers. 

Het project Shared identity: how to build a stronger Europe without prejudice, gestart in 2018, was 

eigenlijk opgezet om meer begrip te kweken voor de waarden die elke cultuur vertegenwoordigt. 

Door Covid en de daaropvolgende lockdowns kreeg ons project echter een heel ander verloop: 

tijdens de lockdowns focusten we ons met onze partnerscholen op waarden die tijdens sociale 

isolatie voor ons allemaal een speciale betekenis hadden. 6 kernwaarden kwamen hierbij duidelijk 

naar voren: 

- familie 

- vriendschap 

- moed 

- hoop 



- vrijheid 

- geloof 

In deze laatste officiële uitwisseling hebben onze leerlingen samen met hun vrienden uit de andere 

landen een aantal wensen voor Europa geformuleerd, gerelateerd aan bovenstaande waarden. Die 

wensen zullen in december worden overhandigd aan het EU-parlement in Brussel.  

Tot slot nog een kleine anekdote om de sfeer van de week te vangen: bij vertrek van de Litouwse 

groep op zaterdagochtend (6 november) werden de Litouwers om vier uur ’s nachts uitgezwaaid 

door onze eigen leerlingen. Na zo’n gezellige en intensieve week met elkaar een bewijs dat de 

Erasmus+ uitwisselingen telkens weer voor vriendschappen zorgen die grenzen overstijgen. De 

eerste plannen om elkaar privé in de vakantie te ontmoeten zijn al ook al gesmeed. 

We zijn trots op onze leerlingen en willen op deze plek onze hartelijke dank uitspreken voor hun 

inzet en enthousiasme! 

 


