
Het dagboek: 

Spaanse uitwisseling IES Pare Vitória Alcoi – Sancta Maria Kasterlee (SMIK) 

Kogeka1 

Zondag 3 april 2022 tot en met zaterdag 9 april 2022  

(Paasvakantie voor de Belgische Studenten, maar niet voor de Spaanse, waardoor 

we naar de lessen konden gaan) 

Dit is het verhaal van Willem (5ECWI) en Vincent (5HUW) tijdens onze Spaanse 

uitwisselingsweek met de school IES Pare Vitória. Samen met 15 andere studenten 

en twee leerkrachten van onze school gingen we enkele weken geleden naar de 

Spaanse stad Alcoi, waar we werden opgevangen door gastgezinnen. In dit dagboek 

blikken we kort terug op deze periode en schreven we per dag onze ervaringen neer. 

Elke dag stonden er verschillende activiteiten op de planning met de leerkrachten in 

functie van de pedagogische uitwisseling in combinatie met de nodige vrije tijd, 

zonder begeleiding. Zo had je toch een beetje een vakantiegevoel.       

Dag 1: het vertrek (3 april 2022) 

Zondag was het eindelijk zo ver! Iedereen had enorm uitgekeken naar deze dag om 

zijn/ haar ‘Spaanse match’ en gastgezin te ontmoeten. ’s Middags konden we eerst 

nog rustig samen eten met onze ouders om daarna naar de luchthaven te 

vertrekken. We hadden vooraf ‘exchange’ truien laten maken met onze naam op, 

zodat we een écht groepsgevoel creëerde. Iedereen had deze dan ook aan, bij 

aankomst in de luchthaven. Voor we opstegen, werden we nog even getrakteerd 

door een pianoconcert van Liam. Hij aarzelde niet om in de grote hal de vleugelpiano 

te bespelen. De toon was gezet! 

Wanneer we geland waren, begon de spanning bij de meesten te stijgen. De meisjes 

vertraagden hun loop en begonnen te grappen dat ze wilden terugkeren naar België. 

      In de verte hoorden we de Spanjaarden al die de eerste Belgische studenten 

ontvingen. Het moment was eindelijk daar… 

Bij aankomst was het even zoeken naar de juiste ‘Spaanse match’ en maakten we 

kennis met de ouders. Vervolgens werd er een groepsfoto genomen en vertrokken 

we naar ons ‘nieuwe’ huis. 

We merkten al snel op dat Spanjaarden een vreemd Engels accent hadden en dat 

ouders zelfs geen Engels konden. Iedereen arriveerde laat thuis en installeerde zich. 

Kort hierna moesten we nog avondeten eten met ons gastgezin. In Spanje is het de 

gewoonte om dagelijks tussen 21u en 22u te dineren. Aan deze abnormale uren 

moesten we dus gewoon worden en gingen we gezellig mee-eten. 

Na het avondeten was het tijd om te slapen. We realiseerden allemaal dat er nog 

drukke dagen aankwamen met weinig slaap. Bovendien werden we erg goed 

ontvangen door onze gastgezinnen en gingen we zeker niets tekort komen de 

volgende dagen. 

Dag 2: Alcoi (4 april 2022) 



Het was maandag en het leek wel onze eerste schooldag. Om 8u ’s morgens 

begonnen de lessen in de Spaanse school waar we iedereen beter konden leren 

kennen met zijn/ haar ‘Spaanse match’. Er werden interessante presentaties 

gegeven door de Belgische en Spaanse leerlingen in het Engels over beide landen, 

scholen, culturen, eten, over beziens- en wetenswaardigheden van Kasterlee en 

Alcoi, … Hierbij aansluitend kregen we een rondleiding doorheen de school en 

verkenden we de klaslokalen. Het SMIK is in vergelijking met de Spaanse school erg 

modern en licht, omringd door rustgevende natuur. In Spanje is de school gelegen 

naast een drukke weg en andere woningen. Alcoi ligt in de bergen, dat betekent een 

paar graden minder warm dan aan de kust. De eerste dagen was het bovendien niet 

zo warm, integendeel, het regende en het was koud. De school is vergelijkbaar qua 

pedagogische omkadering met SMIK met een team enthousiaste leerkrachten en 

aangename studenten. De lesuren verlopen er van 8u in de ochtend tot 15u in de 

namiddag. Voor sommige richtingen beginnen de lessen om 15u tot 21u. 

’s Middags aten sommigen met hun ‘nieuwe gezin’, terwijl anderen op bezoek gingen 

bij de Spaanse grootouders waar ze een rijkelijke maaltijd voorgeschoteld kregen. 

In de namiddag moesten de Spanjaarden hun lessen bijwonen. Dit was het ideale 

moment om nog eens heel de tijd Nederlands te kunnen praten met onze groep. 

Voortdurend Engels praten was redelijk vermoeiend, daarom wisselden we enkele 

grappige gebeurtenissen uit. Ondertussen kregen we een rondleiding doorheen de 

stad Alcoi, onder leiding van een gids. Hij bracht ons onder andere naar het stadhuis, 

waar we vriendelijk werden ontvangen door de burgemeester en anderen. Dit maakte 

het toch wat officieel.  

Als laatste pedagogische activiteit van de dag bezochten we de schuilkelders die 

dienden tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Alcoi was duidelijk hard 

getroffen door verschillende bombardementen gedurende die periode. We mochten 

zelf op verkenning gaan in het museum. In de namiddag werden we beloond met 

vrije tijd waardoor we met de ganse groep iets gingen drinken in een koffiehuisje. Dit 

was zeer gezellig! Op die manier leer je iedereen beter kennen in een andere sfeer. 

We sloten onze plezante dag af met een potje tafelvoetbal in een winkelcentrum. 

Onze eerste Spaanse dag liep zo ten einde en we hadden ons zeker niet verveeld. 

      (Alhoewel het Spaanse bier niet super was      ) 

Dag 3: Valencia (5 april 2022) 

Op dinsdag stond een bezoek aan de grote stad Valencia, op het programma. De 

weergoden waren ons slechtgezind waardoor er veel wind en soms regenbuien 

waren. Dit kon onze goede groepssfeer echter niet beïnvloeden, wat duidelijk te 

horen was tijdens de busrit. De Spanjaarden namen namelijk een muziek box mee, 

met als gevolg dat zij vooral Spaanse, onbekende liedjes speelden. Wij childen 

vooraan met onze muziek en luisterden zo om beurt naar elkaars muziek. 

In Valencia aangekomen, was het opvallend dat er al veel mensen aanwezig waren 

in de stad. We werden dan ook gewaarschuwd voor zakkenrollers. Goed bij elkaar 

blijven en alles in het oog houden, was dus de boodschap. Met behulp van een gids 

kregen we een rondleiding doorheen enkele belangrijke en mooie gebouwen in het 



historische stadsgedeelte. Het werd al snel duidelijk dat Valencia een toeristische 

trekpleister is. 

Na deze vermoeiende, maar toch leerrijke toer, gingen we eten in een all-in 

restaurant “Muerde la Pasta”. Iedereen begon enthousiast aan het uitgebreide buffet 

à volonté om terug op krachten te komen. 

Hierna gingen we naar het grootste aquarium van Europa, genaamd Oceanographic. 

Het uitgestrekte domein was het ideale toneel voor de verschillende vissensoorten. In 

één woord gezegd: prachtig! Ons bezoek werd afgesloten door een geanimeerde 

dolfijnenshow, voorafgegaan door een Kahoot-quiz. Men stelde verscheidene vragen 

over dolfijnen, meer dan 100 personen namen deel en de uiteindelijke winnares was 

Mireia! De ‘Spaanse match’ van Anthe. Jammer genoeg was het niet duidelijk dat ze 

een prijs kreeg. Dit nam niets van haar indrukkende prestatie weg. Mevrouw 

Huyskens behaalde eveneens 7/8. Ze drukte een fractie van een seconde te laat af 

omdat ze de vraag niet snel genoeg begreep. Daardoor verloor zij haar mooie skore 

en werd ze enkele plaatsen naar achter gekatapulteerd. Jammer. 

Voor we de bus terug opsprongen, mochten we nog even ontspannen in het nabije 

winkelcentrum.  

Last minute kochten we nog een muziek box om te kunnen concurreren met de 

Spanjaarden tijdens de terugrit. Dit draaide uit tot een passionele zangwedstrijd: 

België vs. Spanje. Om ter luidste zingen was het doel van deze ‘wedstrijd’. Dit werd 

niet echt geapprecieerd door de buschauffeur die vroeg om te kalmeren en alles uit 

te zetten. Maar hij had natuurlijk zijn aandacht nodig op de gladder wordende weg. 

Het begon lichtjes te …sneeuwen! 

Dag 4: cultuur opsnuiven (6 april 2022) 

Woensdag startte onze dag zoals anders: om 8u ’s morgens werden we verwacht 

aan de Spaanse school. Het eerste uur deden we aan speeddaten met ook andere 

Spaanse studenten die niet deelnamen aan deze uitwisseling. Het was de verjaardag 

van Gill Heylen en hij werd getrakteerd op een verjaardagsliedje in het Engels, 

Spaans en Nederlands, op een kaart en een sleutelhanger van Alcoi. Het werd 

vandaag een volledige ‘Belgische dag’. De Spanjaarden hadden vandaag allemaal 

toetsen en bleven bijgevolg heel de dag op school. Wij bezochten de Universitat 

Politècnica de Valencia (UPV), campus d’Alcoi (de polytechnische Universiteit van 

Valencia, Alcoi) met een ‘enthousiaste gids’. Hier werden hun uitvindingen en 

realisaties van en met robotten en hun toepassingen met trots getoond. Een hondje 

kon zijn ‘behoeften’ doen en vragen om voedsel, om op zijn buikje te krabbelen, rond 

te rollen etc. Een schorpioen, een racewagen etc werden geactiveerd om een 

demonstratie te geven. Doctorandi uit Madrid, eentje ervan was een jongedame, 

gaven enthousiast toelichting over hun experiment voor hun toekomstig examen. De 

universiteit is wereldwijd bekend voor haar robotafdeling en wint elk jaar 

internationale prijzen en werkt ook samen met de universiteit Kortrijk/Leuven, de VS, 

Canada, U.K….. We kregen ook een rondleiding in hun sportfaciliteiten en 

bibliotheekzalen en kregen een toelichting over hun werking. We werden 

overrompeld met informatiebrochures en kregen zelfs een T-shirt en goodybag mee 



naar huis. Binnen de school waren ze erg enthousiast over het Europese 

uitwisselingsproject waaraan we deelnamen. De professoren en manager waren 

duidelijk in “werfmodus”, want ze waren op zoek naar mensen die talen kenden en 

geïnteresseerd waren in techniek. Tijdens de pauze werden we onthaald op een 

rijkelijk gevulde en mooi versierde tafel met gebakjes, broodjes en vers fruit. 

In de namiddag bezochten we een museum met als onderwerp ‘Moros y Cristianos’, 

belangrijke historische gebeurtenissen van Alcoi, waarover ook het grootste en 

belangrijkste feest van Alcoi draait dat op 22 april 2022 plaatsvond. De 

voorbereidingen van dat feest waren al een tijdje aan de gang en dat was duidelijk 

merkbaar in de stad, zelfs in de school. Het typerende lied van de festiviteit was het 

belsignaal in de school. En Gill Heylen, mocht ‘s avonds zelfs mee in de 

Ommegang/parade trompetspelen in de straten van Alcoi, samen met zijn gast-

leerling Jordi Paredes. Deze Ommegang werd al dagen van tevoren gerepeteerd met 

de nodige geluiden en feestvierende toeristen en Alcoinaars in de sjiekere straten 

van Alcoi. 

Het museum ‘Moros y Cristianos’ was erg goed opgebouwd in verschillende ruimtes. 

Zo was er een ruimte met de zeer dure en historische kostuums die werden 

gedragen tijdens vorige edities. Je kon hieruit afleiden dat de lokale bevolking veel 

belang hecht aan dit feest. Verder waren er ook filmpjes te bezichtigen die beelden 

toonden over de indrukwekkende parade, met hierbij de passende kostuums. De 

lokale bevolking genoot vast en zeker van dit moment. 

Dag 5: Benidorm (7 april 2022) 

Donderdagmorgen begon wat vroeger dan normaal. We hadden met de groep 

afgesproken om gezamenlijk te ontbijten in een kleine churroszaak. Dit was een 

typisch ontbijt voor Spanjaarden, maar voor ons was het toch even wennen om 8u ’s 

morgens. We wachtten even af en besloten om het toch te proberen. De churros 

werden in een warme chocoladesaus gedrenkt. Het was lekker, alleen een beetje 

raar als ontbijt. Bovendien was het de verjaardag van Willem en hadden we dan ook 

met de hele groep gezongen voor zijn verjaardag. Hiervoor was hij erg dankbaar. 

We zaten in een strak tijdsschema omdat er een bezoek aan Benidorm op de 

planning stond. Benidorm (ook wel de stad van de oude mensen genoemd) was heel 

mooi met de hoge appartementsgebouwen en blokken. Bovendien zat het weer ook 

eindelijk mee. De perfecte omstandigheden om te chillen aan het strand, want deze 

dag werd wél een mooie zonnige dag. Hiervoor moesten we eerst nog enkele 

pedagogische opdrachten in het Engels doen op de toeristische dijk. Wanneer je 

rondkeek, zag je inderdaad vooral oudere mensen en hoorde je soms dat er 

Nederlands gesproken werd. Opletten met wat je zei, was dus belangrijk.       

We bezochten de “pier” die uitkwam in de zee en er werd gedanst met de plaatselijke 

bevolking en toeristen. Zonovergoten ambiance verzekerd! 

We lunchten in het Bali Hotel. Het hotel was gigantisch hoog met maar liefst 45 

verdiepingen! We namen de lift naar de bovenste verdieping en keken uit op een 

prachtig landschap. Alles was aanwezig om een ontspannende dag tegemoet te 

gaan. Op deze speciale plek kreeg Willem de Bie ook nog eens een 



“verjaardagsconcert” cadeau zoals Gill in het Engels, het Nederlands en het Spaans 

en kreeg hij een kaart en sleutelhanger van Alcoi. 

Na alweer een rijkelijk buffet, kregen we de ganse namiddag vrije tijd. In 

aanwezigheid van de Spaanse zon trokken we ons zwemgerief aan en besloten op 

het strand te liggen. Eerst was er vrij veel wind waardoor niemand de zee in durfde te 

gaan. Hierdoor gingen we even ‘opwarmen’ met een wedstrijdje beachvolleybal. De 

wind ging liggen en de zon kwam erdoor. De temperatuur van het water was kouder 

dan verwacht, maar we moesten toch eens in de zee geweest zijn? We zetten door 

en namen gezamenlijk een duik. Verfrissend! Ook mevrouw Huyskens maakte kennis 

met de zee… met kleren aan! Ze probeerde een schelp op te vissen voor mevrouw 

Croonen en werd verrast door een speelse golf die dat wilde verhinderen. Ze kreeg 

natuurlijk een goede douche, maar gelukkig droogde haar rok goed en kon ze nadien 

droog de bus op. Andere leerlingen waren een ijsje gaan eten op de dijk en 

flaneerden langs de winkeltjes. Het was een leuke en gezellige dag. 

Dag 6: wandelen en afsluiten (8 april 2022) 

Vrijdag was het onze laatste ‘volledige’ dag in Spanje. Er stond een zware wandeling 

op de planning in het natuurpark ‘la Font Roja’. We maakten een hele trip waarbij 

iedereen aan het zwoegen en zweten was. De Spaanse zon droeg haar steentje 

hiertoe bij. De sfeer zat er goed in en het uitzicht was schitterend waardoor deze 

wandeling een andere kijk gaf op Spanje. Spanje heeft veel prachtige natuur. De 

voorhoede, die minder lawaai maakte dan de volgende wandelaars, had zelfs herten 

betrapt en er cirkelden gieren boven ons. Het is hun habitat daar. Aangekomen 

lesten we onze dorst aan de heilige bron (Font Roja) en konden we de ‘mirador’ of 

het ‘adembenemende uitzicht’ bewonderen. 

We lunchten in El Pinaret, een ‘Mas’ of ‘cottage’ of ‘hoeve’ halverwege de berg, op 

een bank met de ganse groep. Het deed deugd om te kunnen uitrusten na de 

stevige, maar toch mooie wandeling. Hierna ging iedereen naar huis om zich klaar te 

maken om een laatste keer uit te gaan en te eten met de hele groep. 

In een typisch Spaans restaurant aten we gezellig samen voor de laatste keer. We 

beseften nog niet goed dat dit het ‘laatste avondmaal’ was. Het eten was niet lekker, 

maar het gezelschap was TOP. De avond werd gezellig en leuk. De sfeer zat er 

geweldig in en we amuseerden ons! Dit was ongetwijfeld de perfecte afsluiter van 

onze geweldige week in Spanje. 

Dag 7: het vertrek (9 april 2022) 

We eindigen ons dagboek waarmee we begonnen waren: het vertrek. Zaterdag 

stonden er geen activiteiten meer gepland, dus konden we voor de eerste keer in de 

week uitslapen. Het werd vast en zeker een emotionele afsluiter met de ganse groep, 

omdat iedereen ondertussen erg gebonden was aan elkaar. 

Voor we vertrokken met de auto namen we nog een selfie met ons gastgezin. 

Wanneer we op ons gezamenlijk afspreekpunt waren aangekomen, was het tijd voor 

afscheid te nemen. Er vloeiden tranen, er werd geknuffeld… en toen was het tijd om 



te vertrekken richting de luchthaven. Het was absoluut een geweldige ervaring en 

iedereen kan niet wachten om de hele groep terug te zien in september.       

Tijdens de busrit naar de luchthaven van Valencia was het erg rustig en werd er 

vooral geslapen. Dit was ook van toepassing in het vliegtuig. 

Ons uitwisselingsweek kwam zo ten einde. 

Unieke, leerrijke, geweldige (en toch ook wel vermoeiende) ervaring! 

¡Nos vemos luego! 

Willem De Bie & Vincent Kempen  

Deelnemende studenten waren: Nina de Laet, Eline Venbrux, Marie Embrechts, 

Kato Boonen, Roos Morias, Zita Van de Perre, Anthe Van Deun, Floor Vanharen, 

Nathalie Van Regemorter, Gill Heylen, Liam Dams, Vincent Kempen, Willem de Bie, 

Sverre Vandeweyer, Tuur Melis, Seppe Menten, Kobe Van Mierlo. 

Begeleidende leerkrachten: Floor Croonen en Carina Huyskens 

Coördinator : Jan Dierckx 


