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ÉÉN DAG EUROPEES PARLEMENTSLID 
 
Donderdag 20 mei, 8:45. Iedereen is aanwezig op het schoolplein en men kan niet wachten om 
in de bus te stappen. Klaar voor vertrek maar het blijkt dat een leerling haar ID thuis was 
vergeten. Het duurt bijna een half uur tot dat mevrouw Biermans en de leerling terug zijn, maar 
de leerlingen blijven heel braaf in de bus wachten. Wat ’n motivatie!  
 

  
Na een reis van bijna 9 uur, komen we aan in ons hostel. Snel inchecken en dan naar de 
volgende afspraak, een gezellig restaurantje naast de bekende Kathedraal in Straatsburg. De 
avond is heel gezellig maar er heerst ook een lichte spanning voor de volgende dag. Wat 
kunnen ze daar verwachten, hoe zien de leerlingen van de andere landen eruit, hebben ze zich 
goed voorbereid, doet Italië ook mee en zullen er leuke jongens en meisjes bij zitten?  
 
Vrijdag 21 mei, om 7:45 vertrek en we staan meteen in de file. “Mevrouw, vraagt een leerling 
gestresst, mogen we nog wel naar binnen als we te laat aankomen?” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gelukkig zijn we mooi op tijd, het Louise Weiss gebouw is meteen herkenbaar aan de 
landenvlaggen en de moderne architectuur. Snel maar op de foto… 
 

  
Eenmaal binnen ontmoeten onze 25 uitverkoren leerlingen massa’s buitenlandse scholieren 
tijdens het gratis parlementair ontbijt. De eerste contacten met Moldavië en Roemenie zijn in de 
wachtruimte al gemaakt en de eerste culturele verschillen zijn al opgevallen: “Waarom zijn de 
leerlingen zo over-dressed of zijn wij misschien under-dressed? Nette kleding was toch 
voldoende en geen cocktail jurk?!” 
 
Net voor het ontbijt worden alle leerlingen over zes internationale werkgroepen verdeeld, aan de 
hand van aparte themasymbolen die op hun badges staan: een driehoek voor nieuwe 
werelddynamiek, een ruit voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, een trapezium voor 
milieu, klimaatverandering en energie, een pijl voor werkgelegenheidsbeleid, een cirkel voor 
democratie en burgerschap en een vierkant voor de toekomst van Europa. Met ca. 500 meisjes 
en jongens van 21 scholen uit allemaal verschillende landen gonst het van de vreemde talen 
door de luxe eetzaal. 
 
Daarna is er plenaire bijeenkomst in de immense halfcirkelvormige vergaderzaal met zijn 
veelkleurige lidstaatvlaggen. Waar normaal de 736 parlementsleden van de huidige 27 EU-
lidstaten zitten (die er vandaag niet zijn), schuiven nu scholieren opgewonden in de blauwe 
pluchen banken achter de microfoons. Met koptelefoons op voor vertalingen. 
 
Bij zijn welkomstwoord benadrukt de administratievoorzitter van het Europarlement dat het 
verscheurde Europa na 1945 sterk behoefte had aan meer eenheid. Ofschoon die eenheid 
politiek nog deels ontbreekt, heeft de Europese Unie met een kwart van alle wereldwelvaart wél 
veel economische betekenis. Omdat de eenheidsvorming en groei zoveel tijd kosten, besluit de 
administratievoorzitter zijn speech met: “If you want to go fast, travel on your own. If you want to 
travel far, go together!”  



 

 

Na de inleiding volgt een korte ‘one minute’ presentatie van elke school door 1 of 2 leerlingen. 
Onze school wordt voorgesteld door Anouschka van Zaalen in het Frans en door Mario Štrbac in 
het Engels. Vervolgens is het tijd voor vragen en debat. Helaas blijkt het debat niet zo simpel te 
gaan. Vragen over de economische crisis in Europa en de Europese steun aan Griekenland  
antwoordt de administratievoorzitter gereserveerd en zonder voldoening voor de leerlingen. Wij, 
de leraren hebben een eigen plekje op de laatste rij en kunnen maar wat trots observeren en 
veel foto’s maken. 
 
  

 
 
’s Middags na de interne lunch komen de werkgroepen in de vergaderruimtes van de 
parlementaire commissies bijeen voor debat en gedachtewisseling over de op school al 
voorbereide thema’s. Uiteraard ook weer in de hoofdvoertalen Engels, Frans en Duits en 
ondersteund door tolken.  
De leraren komen ook bij elkaar om van gedachten te wisselen. Aan bod komen vragen zoals 
“Hoe worden de leerlingen op de eigen school voor een project uitgekozen gezien er niet 
genoeg plek is voor iedereen?” of “Hoe maak je een Comenius project schoolbreed 
interessant?”  



Na alle discussies volgt weer het spel Eurogame in groepjes van 4 docenten uit 4 verschillende 
landen. Op een A3 papier lees je 27 vragen over Het Europees Parlement in 27 talen. Het wordt 
snel duidelijk dat Grieks, Maltees en Hongaars een van de moeilijkste talen zijn. 
 

  
Inmiddels hebben de leerlingen genoeg tijd besteed aan hun onderwerpen en iedereen gaat 
terug naar de vergaderzaal. Leerlingenvertegenwoordigers brengen verslag en voorstellen van 
hun internationale werkgroepen uit en beantwoorden vragen uit de zaal. Mario en Anouschka 
hebben de rol van voorzitter van de eigen groep en Madeleine Hessing heeft de rol van 
woordvoerder. 
 
 

 
 
Na nog een ‘Eurogame’ ofwel spelquiz met vier groepen, stemknopjes drukken vanuit de zaal en 
een bekeruitreiking, wordt de dag feestelijk besloten met een kleurige vlaggenparade en de 
Europese hymne. “Heel leuk en leerzaam en ook goed voor je Engels”, merkt Tjeerd Nauta op 
na afloop.  
 



  

 
 
Tevreden over de eigen prestaties, vol met impressies en rijker aan feiten over Het Europees 
Parlement en Europa keren we terug eerst naar het hostel en vervolgens naar de stad. Laten we 
ook niet vergeten dat Straatsburg een hele leuke stad is met veel geschiedenis en leuke 
architectuur. Zeker de moeite waard om deze stad te bezoeken voordat we naar huis 
vertrekken! 
 
 

 
Het bezoek aan Euroscola is uitstekend geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Laten we 
hopen dat we volgend jaar deze ervaring weer mogen herhalen. En intussen kunnen we ons 
erop richten om meer tijd en energie in het onderwerp Europa te steken. De leerlingen hebben 
hun ideeën en wensen met ons gedeeld en we zullen proberen om de nodige aansluiting bij de 
docenten te vinden.  


