
Novalis College start internationale uitwisseling met school in Rusland 
Eindhoven 12 maart 2018 

 

“Ik zie rond in de wereld”. Met die tekst vangen de leerlingen op het Novalis College iedere dag aan. De Stichting 

Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs wil actief in de wereld staan en samenwerken met 

partners in de maatschappij. We willen leerlingen en personeelsleden de kans bieden deel te nemen aan de 

maatschappij, ook internationaal gezien. Het Novalis College Eindhoven, dat deel uitmaakt van deze Stichting, 

heeft in haar strategisch beleidsplan staan dat we in 2017-2018 als school starten met het verkennen van een 

internationale uitwisseling. Maar het blijft niet bij verkennen: inmiddels is duidelijk dat de uitwisseling dit 

schooljaar nog voor het eerst gaat plaatsvinden. En wel met “school#20, Lyceum for Natural Science and 

Mathematics” in Pskov, Rusland. 

  

De eerste contacten met deze school zijn reeds in de zomervakantie gelegd, toen één van de docenten, Michel 

Werts, een 7-weekse rondreis door Rusland maakte en daarbij ook school #20, Lyceum for Natural Science and 

Mathematics in Pskov bezocht heeft. Hij werd hier zeer hartelijk ontvangen met zelfs een concert dat ter 

gelegenheid van zijn bezoek door de school was georganiseerd (en dat terwijl het ook in Rusland zomervakantie 

was). 
School#20 Lyceum for Natural Science and Mathematics in Pskov 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dit contact was de definitieve start voor het opstarten van een, hopelijk jaarlijks terugkerende, uitwisseling. Op 

vrijdag 30 maart vertrekken 17 leerlingen van het Novalis College uit de klassen 10 (4e leerjaar) onder begeleiding 

van de rector Marijke Vermeer, Teamleider en coördinator van deze uitwisseling Michel Werts en zorg 

medewerkster Marjolein Dorsman naar Pskov. De heenreis zal van Schiphol via Minsk (Wit Rusland) naar Riga 

(Letland) gaan, waar het hele gezelschap de bus naar Pskov in Rusland zal nemen. Daar volgt een programma van 

een week waarbij uiteraard (taal)onderwijs plaatsvindt ter voorbereiding op een conferentie waar 

overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Rusland belicht zullen worden. Maar er zal ook kennis 

gemaakt worden met elkaars cultuur, normen, waarden, er vindt een stadswandeling in Pskov plaats en er zijn 

excursies naar bv. het historisch belangrijke verdedigingsbolwerk Pechory en naar Sint Petersburg. 

 
Het Kremlin van Pskov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De deelnemers verblijven in Rusland bij een gastgezin en hebben zo de kans om leven in Rusland van dichtbij mee 

te maken en aan den lijve te ondervinden. Uiteindelijk zal op vrijdag 6 aprilde delegatie van het Novalis College de 

terugreis aanvangen 

 

Op zaterdag 21 april komen de, eveneens 17, Russische leerlingen onder begeleiding van 6 docenten van 

school#20 naar Eindhoven. Ook hier volgt een zeer divers programma van een week. De leerlingen  gaan aan de 

slag met demografische, topografische en historische gegevens van Nederland alsook met welvaart, cultuur, taal 

en kunst. Uiteraard is er ook een stadswandeling in Eindhoven. Maar ook een bezoek aan het Russische 

Ereveld/de militaire begraafplaats in Leusden en kamp Amersfoort staat op het programma. Het Novalis College 

heeft, als donatie, symbolisch een graf geadopteerd van een in W.O. II omgekomen Russische soldaat uit de regio 

Pskov en dat graf zal dus ook bezocht worden. Verder gaan de deelnemers een dag naar Amsterdam waar o.a. 

een vlucht over Nederland gemaakt zal worden bij “This is Holland” en ook andere bekende Amsterdamse 

buurten zullen bezocht worden. Ter ontspanning is er tijd ingeruimd voor een dagje Efteling, maar er zal ook 

gewerkt worden aan een conferentie die interessante, maar ook controversiële thema’s zoals MH17, de 

Russische verkiezingen (18 maart), berichtgeving in Nederland over Rusland en omgekeerd (fake news or not), de 

(handels) betrekkingen tussen Nederland en Rusland, de dopingaffaire rondom de Russische atleten, de affaire 

rondom Halbe Zijlstra en zijn vermeende ontmoeting met Vladimir Putin, etc. Op Koningsdag zullen de 

Nederlandse en Russische leerlingen samen Koningsdag vieren waarna, op zaterdag 28 april, de Russische 

delegatie terug zal reizen naar Rusland. De beide weken zullen daarna nog geëvalueerd worden, maar we zijn er 

stellig van overtuig dat dit jaar het begin is van een jaarlijks terugkerende uitwisseling en vriendschapsband met 

Rusland, Pskov en school#20 in het bijzonder! 

 

 

Michel Werts te midden van de Russische (talen)docenten en rechts de rector van school#20 

 

 

 

 

 

 

 

 


