
Onze week in Kempten 

Zondag 4 maart: 
Om 2 minuten voor 8 ging onze trein naar Kempten. We hebben onderweg een half uur vertraging 
gehad waardoor we de volgende trein misten en we de trein van een uur later moesten nemen. Om 
half vijf kwamen we aan in Kempten en werden we ontvangen door onze gastgezinnen.  
 
Maandag 5 maart: 
Vandaag was de eerste dag dat we naar school moesten. Om kwart voor zes moesten Anna en ik 

opstaan om vervolgens de trein van half zeven naar Kempten te halen. Tijdens het lopen van het 

treinstation naar school hebben we nog pretzels gekocht. Op school volgden we eerst een uur kunst 

en kregen we daarna een rondleiding door de school. Na de pauze zijn we op bezoek gegaan bij de 

burgemeester van Kempten en hebben we een rondleiding door het gemeentehuis gehad. 

Vervolgens hebben we de ondergrondse ruïne van de Erasmus kapel bezocht, daar was een erg 

indrukwekkende voorstelling over de geschiedenis van de kapel.  

 

Daarna hebben we een geo-tour door Kempten gedaan, met behulp van google maps kregen we de 

locatie en moesten we daar een vraag beantwoorden. Daarna kregen we nog even tijd om te 

winkelen. ’s Avonds zijn we bij een andere uitwisseling gaan eten en zijn we daarna nog met de hele 

groep naar de bar Kunstler gegaan.  

-Merle Wellink VWO 4 

Dinsdag 6 maart: 
Vandaag ging om 6:30 de wekker. We moesten om 7:45 op school zijn om te starten met het project. 
Ik zat in het gro



epje van de stopmotion en we hebben een verhaal bedacht, waarna we het hebben uitgewerkt.  
 
Rond 12:00 kregen we pretzels als lunch en daarna liepen we naar de universiteit voor uitleg over 
plastic en afval.  
Na de universiteit moest mijn uitwissel naar school, dus ging ik met een andere Duitser mee naar 
huis. We waren daar met 11 personen, waaronder een paar Duitsers, Italianen en Spanjaarden. We 
hebben een aflevering van een serie gekeken en gekaart. 
Om 18:00 hadden we met de andere uitwisselen afgesproken in een Amerikaans restaurant. Ik was 
daar de enige Nederlander, maar het was heel gezellig met een aantal Duitsers. 
Na het eten werd ik weer opgehaald door mijn uitwissel en gingen we naar huis. We hebben nog 
gepraat en spelletjes gespeeld totdat we rond 22:30 naar bed gingen.     
 
-Dieke te Woerd VWO 4 
 
Woensdag 7 maart: 
Vandaag stond er op de planning om naar München te gaan, dus moesten we kwart voor negen op 
het treinstation staan. De treinreis duurde ongeveer anderhalf uur. Toen we waren aangekomen in 
München gingen we eerst naar een museum waar we opdrachten gingen maken en bespreken over 
het milieu. Daarna mochten we zelf nog rond kijken, maar we hadden niet heel veel tijd hiervoor, wat 
ik jammer vond omdat ik van iedereen die er al eens geweest was had gehoord dat het super 



interessant was. 

 
 
 
Vervolgens gingen we even naar een bakkerij toe waar sommigen nog wat te eten hebben gehaald. 
Na de lunch gingen we naar een plastic-free shop, hier kon je dingen vinden die of nooit van plastic 
zijn of dingen die normaal van plastic zijn maar nu van metaal, glas, hout enz. zijn gemaakt. En je 
moet daar met je eigen Tupperware-bakjes naar toe om bv. noten te komen: niks is verpakt. Ik vond 
het idee van de winkel erg goed, maar de producten waren wel erg prijzig.  
We konden na het bezoeken van deze winkels nog zelf shoppen en rondkijken, het was erg mooi en 
leuk. We konden natuurlijk niet alles zien omdat we maar 2,5 uur hadden, want dan hadden we weer 
afgesproken om allemaal bij de mc Donalds te komen. We gingen nu met z’n allen eten, niet in de mc 
Donalds maar in een restaurant waar we typisch Duits eten konden proeven. We moesten best veel 
lopen de hele dag, maar dat was wel heel gezellig omdat je met iedereen kon praten en lachen. We 
kwamen redelijk laat terug dus we hebben niet veel meer gedaan dan gewoon met elkaar praten, 
want iedereen was erg moe. 
  
-Renate Hoekstra VWO 4 
 
Donderdag 8 maart: 
Vandaag zijn we weer verder gegaan met het project ik zit in het theater groepje en we moesten 
alleen nog de puntjes op de i zetten. Toen we klaar waren, wilden we het opslaan, maar drukten we 
op delete. We moesten dus weer opnieuw gaan beginnen met editen. 
Rond 12 uur gingen we eten in de kantine, en het was echt zo’n Amerikaanse schoollunch. Deze 
maaltijd wordt bij toerbeurt gekookt door ouders, iedereen komt 3 of 4 keer per jaar aan de beurt. 
Toen we klaar waren met eten wilden we het opruimen, maar het dienblad viel uit de handen en alle 



borden lagen op de grond. Dat was nog niet zo beschamend, maar iedereen ging klappen. Daar 
stonden we dan, niet wetend wat we moesten doen. 
Na het eten hadden we vrijetijd en zijn we naar de stad gegaan en geshopt tot 3 uur. Toen zijn we 
naar huis gegaan en hebben we een potje ‘pesten’ gedaan. Om 6 uur zijn we weer naar school 
gereden. 
Eenmaal in de school kregen we de presentaties van wat iedereen dinsdag en vandaag hadden 
gedaan. Maar eerst: PIZZA!  

 
 
Toen het programma voorbij was, gingen we weer naar huis. Eerst was het de bedoeling om een film 
te gaan kijken, maar al snel waren we de film vergeten en hebben gewoon ouderwets zonder mobiel 
gepraat. 
Om 23.15 was zijn we richting bed gegaan. 
 
-Kyra Lansink HAVO 3 
  
 
Vrijdag 9 maart:  
 
Vandaag begon ik de dag met een snel ontbijtje omdat we ook deze dag weer vroeg moesten gaan. 
Daarna zijn we naar Kempten gereden om daar met de bus opgehaald te worden.  
Mima (mijn uitwisseling) moet vanaf af haar huis 20 km naar school reizen en dat geeft ons de kans 
om de omgeving goed te zien met de hoogste berg van Kempten in zicht. 
 Met de bus zijn we toen met z’n allen naar het slot Neuschwanstein gereden waar we voor de berg 
werden afgezet. Dat betekende dat we de weg naar boven moesten lopen, wat de Nederlanders 
natuurlijk het zwaarste vonden. Na het lopen brandden mijn kuiten en was ik superblij dat we er 



waren. Binnen in het hotel kreeg je je eigen audiotour in je eigen taal en liep je door het slot, Ik vond 
het gebouw heel indrukwekkend en het was handig dat er geen live gids was.  
Na het slot hebben we buiten de bus de pizza resten van donderdag gegeten die waren heel koud 
maar nog best lekker. Een tijdje later zijn we gaan lopen naar een restaurant en hebben onderweg 
met mevrouw Meurs een sneeuwballengevecht gehouden, ook heeft Kyra een sneeuwengel 
gemaakt. In het restaurant hebben we allemaal hetzelfde gerecht gekregen: Käsespatzen, een soort 
pastabrood met gesmolten stinkkaas als saus, veel van de buitenlandse uitwisselingen vonden dat 
niet lekker, maar Merle wel en heeft haar hele bord leeggegeten. Bij het restaurant mochten we van 
de eigenaren hun sleeën gebruiken om langs de paden van de berg te sleeën. Dit vond ik een van de 
leukste dingen die ik deze week heb gedaan. ’s Avonds heb ik mijn tas ingepakt en wij hebben daarna 
een film gekeken. 
 

 
-Anna Vos VWO 4 
 
Zaterdag 10 maart:  
Weer vroeg op natuurlijk, 07.30 vertrok de trein. En iedereen zoals de hele week weer keurig op tijd. 
Wat een topmeiden hadden we bij ons! Alle overstappen gehaald, best een prestatie met al die 
koffers en toegevoegde tasjes na het winkelen in München…. 
Wij kijken met heel veel plezier terug op deze week. De leerlingen hebben het erg goed en gezellig 
gehad met hun uitwisselingsmaatjes en hun gezinnen, maar vooral ook inhoudelijk goede 
presentaties neergezet met als thema afval: Een stopmotion-filmpje over recyclen versus weggooien 
van plastic flesjes; een miniconcertje op instrumenten gemaakt van afvalmateriaal; een stukje 
gefilmd theater, vooral over hoe het niet moet; een bordspel met vragen over afvalverwerking: 
upcycling, tassen gemaakt van oude spijkerbroeken en een tentoonstelling met allerlei 
wetenswaardigheden over onze ecologische voetafdruk. Dit alles in twee dagen, wij waren onder de 
indruk. Vooral erg leuk om te zien hoe zelfstandig de leerlingen dit in die gemengde groepen voor 



elkaar hebben gekregen. En een pluim voor onze docenten Engels: Wat een spraakwatervallen, geen 
enkel probleem om zich verstaanbaar te maken en te communiceren in deze taal.  
Als docenten hebben wij les gegeven aan Duitse leerlingen. Onze aanpak verschilt wat van de Duitse 
school: wij zijn gewend veel praktische dingen in onze lessen te stoppen en bv. het lokaal uit te gaan. 
Dat was voor sommige collega’s even wennen…. 
 
-Hannie Lensink en Willem Meurs, begeleidend docenten 


