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Aan het begin van het schooljaar werd verteld dat er 6 leerlingen naar Kroatië mee mochten. 

Dat kwam doordat onze school nieuwe meubels ging kopen en toen gingen onze oude 

meubels naar de Kralja Zvonimira school. 

Zij zijn als bedankje naar onze school gekomen. Daarna wilden ze samen gaan werken en een 

project starten. Onze school had een aanvraag ingediend bij Erasmus + en kregen we te 

horen dat de komende 2 schooljaren met de leerlingen van groep 7 en 8 gaan samenwerken 

aan het project “ STEAM time – solve UNESCO crime’’. 

Wat betekent dit:  STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. 

Dus Wetenschap, Technologie, Bouwkunde, Kunst en Rekenen/Wiskunde). 

UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
(Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)  

 

 



We kregen te horen dat we met dit project via de digitale weg samen met leerlingen uit 

Italië, Roemenië, Polen en Kroatië gingen samenwerken. De eerste uitwisseling zou zijn naar 

een school in Kroatië. 

6 leerlingen mochten mee naar Kroatië en als je graag mee wilde, moest je een 

sollicitatiebrief schrijven. Het leek me meteen heel erg leuk om mee te gaan.  

Nadat mijn ouders er even over na moesten denken, mocht ik een sollicitatiebrief schrijven. 

Ik vond het super gaaf toen ik te horen kreeg dat ik mee mocht naar Kroatië!  

Voor dat we naar Kroatië gingen hebben we twee keer een lunchmeeting gehad in verband 

met de voorbereidingen voor de Kroatië-reis. Daarnaast hebben we een keer een skype-

meeting gehad met de scholen in andere landen waarbij we ons ook aan elkaar hebben 

voorgesteld. 

Tijdens de voorbereidingen hebben we ook een filmpje gemaakt. Ook hebben een interview 

gedaan. 

Zondag 4 November was het zover we gingen naar Kroatië! Net voor vertrek vond ik het toch 

wel een beetje spannend. Heel vroeg vertrokken we al naar Schiphol. Tijdens de reis 

moesten we ook nog een keer overstappen in Zagreb. 

 

Tijdens de reis hadden we een heel leuk programma: 

Dag 1: Aankomst, Hotel bekijken; 

Dag 2: Ontvangst op school, workshops volgen, rondkijken op school, t- shirt gekregen; 

Dag 3: Krka watervallen nationaal park bezoeken; 

Dag 4:  Speurtocht door Trogir, dorpsfeest met burgemeester en dansgroepen; 

Dag 5:  Musea en kerken bezoeken Split; 

Dag 6:  Meiden handbal, jongens voetbal en wiskunde opdrachten maken 

Spelletjes doen en afscheid en in de zee zwemmen; 

Dag 7: terugreis. 



 

UNESCO  

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed. Dit zijn mooie unieke plekken over heel de 

wereld die beschermd worden zodat het blijft bestaan. Kroatië heeft ook veel erfgoed 

locaties. Wij hebben de volgende gezien: De steden Split en Trogir en het nationaal park Krka 

watervallen.  

Zowel in Split als in Trogir hebben we oude stadscentra gezien met prachtige gebouwen, 

kerken en musea. Zelf vond ik het nationaal park Krka het mooist. Dit is een park met hele 

mooie watervallen en meren. Want ik hou van natuur. 

 

 

Opdrachten  

De opdrachten tijdens de reis waren leuk om te maken. Ze bestonden voornamelijk uit 

wiskundige opdrachten die wij moesten maken tijdens de speurtocht en workshops op 

school. Sommige opdrachten waren best pittig maar als een van de leraren je hielp met 

vertalen dan kwam je er wel uit. Zelf ben ik niet zo heel goed in rekenen, maar dit ging toch 

best goed. Door samen te werken en goed te lezen kwamen we toch op de oplossing. Soms 

was het samenwerken met kinderen uit andere landen best moeilijk door het Engels. Ik vond 

de opdrachten super leuk! 

Ik heb van de workshops ook veel geleerd zoals het oude schrift uit Kroatië en nog 

wiskundige opdrachten.  

  



Leerdoelen  

Ik wilde beter Engels gaan leren daar, dat is ook wel gelukt door samen te werken met 

kinderen uit andere landen en Engels te praten. 

Rekenen is niet mijn sterkste vak, maar ik heb wel bijgeleerd van de opdrachten en vind het 

erg leuk dat wij die nu ook op school hebben. 

Samenwerken vind ik altijd al leuk, maar ik vond het vooral erg leuk om mensen uit andere 

landen te ontmoeten. 

 

 

De hele reis was fantastisch! 

Toen ik hoorde dat ik mee mocht vond ik het heel leuk. Pas toen ik in het taxibusje stapte, 

vond ik het een beetje spannend. Tijdens de reis vond ik het alles leuk en had ik geen 

heimwee. Wel vond ik het erg fijn dat ik iedere avond even mocht videobellen met thuis. Het 

programma was zo leerzaam en de dagen gingen zo snel voorbij dat ik niet veel aan thuis 

hoefde te denken. 

 Het mooie Kroatië, lekker weer, het leerzame programma en de kennismaking met andere 

leerlingen. Maar ook het vliegen, logeren in het hotel, het lekker eten en vlogs maken. En de 

superleuke afsluiting het zwemmen in de zee, en dat in November!! 

  



 

Tips voor andere leerlingen 

Geniet van de reis en het moment, voor je het weet ben je al weer thuis. 

Probeer tijdens de reis met iedereen die mee is gezellig te maken en soms zal je ook een 

keer de zin van iemand anders moeten doen! 

 

Ik wil Erasmus + en Basisschool De Wegwijzer heel erg bedanken voor deze onvergetelijke 

reis. 

Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om mee te gaan. 

Dit was een reis om nooit te vergeten! 

Laura 


