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Eén zot idee, drie zotte leerkrachten om het uit te werken en 22 nog zottere leerlingen die er volmondig ja 
op zeiden. Deze drie cruciale ingrediënten liggen aan de basis van de fantastische, onvergetelijke schoolreis 
Krakau-Auschwitz 2019 (maandag 28 oktober – donderdag 31 oktober).

Alles begon in mei 2019, toen enkele leerkrachten gefascineerd geraakten over het idee om een schoolreis 
naar Auschwitz te organiseren. We geloofden dat deze uitstap de woorden uit de leerlingen hun geschiedenis-
boek kon ondersteunen en dat het bovendien vooral een onvergetelijke ervaring zou kunnen zijn. 

Vervolgens schreven een hoop enthousiaste leerlingen uit het vijfde en zesde jaar zich in. Een mix uit alle rich-
tingen en van verschillende leeftijden waren geïnteresseerd in het proefproject ‘Krakau-Auschwitz’. Boordevol 
verwachtingen en met de nodige zenuwen gingen we allemaal de grote vakantie in. 

Toen schooljaar 2019-2020 uiteindelijk aanving, kwamen leerkrachten en leerlingen verschillende keren sa-
men om elkaar en de inhoud van de reis wat beter te leren kennen. Zo was er een infoavond met ouders, een 
moment voor geschiedkundige duiding o.l.v. mevrouw Hendrickx en een familiale getuigenis van de heer  
Haberkorn, een bezoek aan Kazerne Dossin en uiteindelijk een filmavond met Schindler’s List vlak voor ons 
vertrek. Een degelijke inhoudelijke voorbereiding en voorzichtige groepsbinding gingen dus aan de reis vooraf. 

Op maandag 28 oktober was het eindelijk zover. Gepakt en gezakt in Zaventem, op ieders gezicht een glim-
lach, we waren klaar om te vertrekken. Op dat moment wisten we nog niet dat ons groepje van 25 (22 leerlingen 
en 3 leerkrachten) de schoolreis van hun leven zou gaan beleven.

Diezelfde maandag genoten we van een stadswandeling in het oude centrum van Krakau, het ‘Florence van 
Polen’. Onze gids ter plaatse liet ons de Wawelheuvel, -kasteel, en -kathedraal zien, het beeldschone oude 
marktplein en ook de legende van de draak onder de heuvel werd verteld. We sloten de dag af met de gewel-
dige ontdekking van de karaokekelder onder ons hostel. Wat. Een. Avond.

Hoe uitbundig de avond ervoor was, zo ingetogen was de volgende dag. Dinsdag 29 oktober werd gevuld 
met een studie-uitstap naar het nationaal museum Auschwitz-Birkenau. In het Engels werden we zes uur lang 
rondgeleid in de twee kampen. De heer Haberkorn, kleinzoon van de heer Eskenazi – overlever van Auschwitz – was ook aanwezig. Hij 
had de familiale getuigenis tijdens onze voorbeschouwing van de reis verzorgd en zijn deelname op 29 oktober gaf ons museumbezoek 
een zeer speciale dimensie. 

Deze dag was enerzijds bijzonder leerrijk en anderzijds een emotionele rollercoaster. Dankzij de geweldige, lieve groep vonden veel 
leerlingen steun bij elkaar. We praatten na tijdens onze topmaaltijd in restaurant Mięta en we kregen een privéconcert van onze Neder-
landstalige gids van maandag. De zware emoties lieten we even los en opnieuw ‘ondergingen’ we elkaars karaoketalenten.

Woensdag 30 oktober startten we de dag minder geschiedkundig. We bezochten de Unesco-zoutmijn Wieliczka. Eens proeven van dat 
speciale zout? Een likje aan de muur was toegestaan! Vervolgens stond er wat vrije tijd op de planning en ’s avonds nog een bezoek aan 
de fabriek van Oskar Schindler. Daar bracht een fenomenale gids alle informatie helder en gestructureerd samen. Gesteund door de 
filmavond thuis, kwam het museum en het Holocaustverhaal in Polen helemaal tot leven. 

Noodgedwongen brak ten slotte donderdag 31 oktober aan, louter een reisdagje om terug te keren. Wie had ooit gedacht dat ons 
afscheid zo emotioneel zou zijn … De muren tussen jongens, meisjes, leeftijden, richtingen, … waren een voor een afgebroken. Een 
hechte groep, boordevol nieuwe vriendschappen en inzichten, arriveerde die namiddag in Zaventem. Wij, de leerkrachten, hadden 
nooit durven dromen dat ons proefproject van de eerste keer zo’n schot in de roos zou kunnen zijn, op alle vlakken. Hoewel we met 
pijn in het hart afscheid namen van deze geweldige bende, was er ook veel warmte. Voor de leerlingen, voor de collega’s en de school. 

Moe maar voldaan genoten we na tijdens de treinrit naar huis. Deze reis was zowel emotioneel als intellectueel een verrijking geweest 
voor alle betrokken partijen. In ons achterhoofd zinderden de quotes van onze leerlingen nog na, hartverwarmend! 
Veel liefs!

Ilse Hendrickx - Sarah  Decembry - Sylvie Pirenne - Hanne Bogaerts
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“Alles wat tijdens deze reis heeft plaatsgevonden, paste perfect als 

een puzzelstuk” – Lana Melumad

“Ik vond het absoluut geweldig! Het was een ongelooflijke groep op 

een onvergetelijke reis.” – Eytan Scheffer Memeti

“Ik vond deze reis een van de mooiste ervaringen die ik tot nu toe 

heb meegemaakt. We zijn een fantastische groep. Alle activiteiten 

waren super en ik heb heel veel kunnen bijleren. Leerkrachten, jullie 

waren geweldig!! Deze dagen hebben mijn hartje warm gemaakt.” – 

Anaïs Haberkorn

“Dit was de beste reis ooit. De sfeer was perfect. Niet iedereen 

kende elkaar voor de reis, maar dit was geen issue. Iedereen kon 

zichzelf zijn en dit was geweldig.” – Lize Lourdon

“Dit waren de allerbeste dagen van mijn leven. Dank u!!” – 

An-Sofie Anné

“Zoiets als dit ga ik denk ik nooit meer meemaken en ik ben jullie 

dan ook heel dankbaar dat jullie dit georganiseerd hebben!” – 

Elise Springael

“Ik zou iedereen echt aanraden om mee te gaan. Het is een fantasti-

sche ervaring waar je enorm veel bijleert.” – Tuur Vernieuwe 

“Dit was een DROOMREIS, had ik nooit verwacht. Alles was perfect, 

maar de reis mocht wel veel langer duren!” – Caro Verschueren 

“Ik wens de volgende groep een heel fijne reis, maar ik denk dat ze 

ons niet kunnen overtreffen ;).” – Luna Salim 

“Echt maf hoe hard dat we allemaal dicht bij elkaar zijn gekomen, 

ondanks dat we totaal anders zijn.” – Margaux Vanautryve

“Dat ik deze reis als eerste mee mocht beleven, geeft me een  

topgevoel.” – Yaro Christiaens

“Loved it.” – Nathan Halsberghe 

“De uitstappen waren leerrijk én interessant, en ook nog eens vrien-

delijke gidsen.”– Seppe Aerts

“We hebben geweend, maar ook 

heel veel gelachen. Super ge-

slaagd!” – Emma De Smedt 

“Deze reis was als een mijlpaal 

in mijn leven. Een reis waar de 

mooiste en zwaarste momen-

ten werden gedeeld met onze 

fantastische groep.” –  

Margot Luyten

“Ik had me geen betere of meer 

leerrijke reis kunnen voorstel-

len.” – Emilia Toffoletto 

“Dit was echt een van de beste 

reizen van mijn leven!” –  

Melanie Van Boven

“De serieuze momenten wer-

den goed gecompenseerd 

met momenten van pure fun. 

Dit ga ik nooit meer verge-

ten.” – Janne Gebruers 

“Het goede aan deze reis was 

dat het bijleren werd afgewisseld 

met de leuke momenten.” – 

Alizé Maes

“De groepsactiviteiten waren 

niet-normaal-leuk!” –  

Nick Remes 

“Dit gaat me bijblijven voor een lange tijd. Polen 

was een geweldige reis!” – Jayson Remes


