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Een woordje vooraf…  

Respect, gelijkwaardigheid en diversiteit zijn de sleutelwoorden in een 
twinningproject tussen een Vlaamse en Marokkaanse school. Dit zal in ons geval 
natuurlijk niet anders zijn.  
Een twinning wordt opgezet op basis van vakoverschrijdende eindtermen. Elke 
school bepaalt een thema in overleg met de Marokkaanse partner. Voorbeelden van 
thema’s zijn het milieu en zuiver water, samen bouwen aan sanitaire 
voorzieningen, theater of poppenkast. Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden.  

Onze school heeft dit jaar dankzij subsidies de mogelijkheid om samen met jullie 
(i.e. de leerlingen) naar Marokko te gaan. Hiervoor heeft de werkgroep cultuur al 
heel wat werk verzet. Een dankwoordje aan hun adres is dan ook meer dan 
verdiend. Maar ook zonder Arie Koops, oud-leerkracht Protestantse Godsdienst en 
Jo Van Cauwenberge, directeur van onze trouwe partner GREEN, had deze reis er 
niet geweest. Ook hen willen van harte bedanken! 

Onze school koos water als thema. 
 

Voorafgaand aan deze reis heb je dit al uitvoerig 
kunnen merken aan de workshops enerzijds, en 
anderzijds onze geslaagde waterconferentie. Op 
deze dag kreeg onze school de uitzonderlijke eer 
om de school te zijn die het posterproject rond 
waterproblematieken van de wereldberoemde 
fotokunstenaar Yann-Arthus Bertrand te mogen 
lanceren.  
Water zal dan ook een centrale rol spelen in de 
uitwisseling met de Marokkaanse school, Institut 

Mohammed Mekouar in Fes.  
 

Bestemming Fes  

 
Fes, aan de voet van het Atlasgebergte, was al in 
808 het middelpunt van het toenmalige 
koninkrijk. En zelfs tot vandaag is het nog altijd 
het intellectuele en culturele centrum van 
Marokko. De stad bestaat uit drie delen met elk 
een heel eigen identiteit. De moderne stad, of 
Ville Nouvelle, heeft Europese looks. De Ville 
Nouvelle gaat terug tot het begin van de 20ste 
eeuw en werd door de Fransen gesticht. Hier 
ontdek je de meeste commerciële activiteiten. 
Het 'nieuwe Fes' (Fez El Djid) op een heuvel in 
het westen werd al in de 14de eeuw gebouwd als 
uitbreiding bij de oude stad (Fez El Bali). 
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Onder het motto: “een beetje reizen om heel veel te leren”, vertrekken we op 
zaterdag 23 maart vol goede moed richting Marokko. Wij zijn er ons van bewust dat 
het nu en dan noodzakelijk is de vertrouwde schoolmuren te verlaten en dat kennis 
en kunde verwerven niet alleen binnen de klaslokalen kan.  
Reizen is naar onze mening ook fataal voor vooroordelen, een belangrijk doel van 
onze reis.  
 
Wij hopen dan ook op een interessante, leerrijke en plezante week!  
 

De begeleiders 
Mevr. De Pessemier 

Mr. Beckers 
Mr. Puissant 
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Het klimaat in Fes 

Fes kent een landklimaat met in de zomermaanden extreem 

warme temperaturen, het kwik kan dan oplopen tot 45°C. In 

het voorjaar is het klimaat hier op zijn best. Enkele 

klimaatgegevens voor de maand maart: 

 

Gemiddelde maximumtemperatuur:   19°C 

Gemiddelde minimumtemperatuur:   8°C 

Gemiddeld aantal uren zon per dag:   7 

Gemiddeld aantal dagen neerslag per maand:  9 

UV-index:       6-8 (breng zonnecrème mee!) 

KTA Brakel was al eens in Fes… 

Vorig schooljaar, van 11 mei tot en met 19 mei, maakten vijf leerkrachten van 

onze school een prospectiereis naar Marokko om de reis van dit schooljaar voor te 

bereiden. Tijdens die reis, die voor een groot deel uit werkvergaderingen bestond, 

hebben we een duidelijk beeld van het land, de stad, de school en de mensen daar 

gekregen. 

 

Enkele sfeerbeelden: 

  
 

Binnenkant van de schoolbus. U herkent: Mr. 
Koops, Mevr. Gesquière, Mr. Beckers, Mevr. 

Odberg en Mevr. De Pessemier. 

 
Uw leerkracht zedenleer in actie 
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Marokkaanse gastvrijheid 
 

De medina 
 

Programma reis Marokko 

Zaterdag 23 maart: aankomst + check in 

Niet ver van de luchthaven, Fes-Saïss Airport, bevinden zich de bungalows van 
Diamant Vert. Vanuit het bungalowpark is het naar het stadscentrum van Fes 
slechts 5 km. 

Dit bungalowpark staat bekend om zijn uitgebreide waterpark en mooi uitgeruste 
bungalows. Zo is elke bungalow voorzien van airconditioning, internetverbinding en 
satelliettelevisie. Buiten is er een terras aangelegd. 

Het restaurant biedt u naast de typische Marokkaanse keuken ook internationale 
gerechten en is open voor ontbijt, lunch en diner. 

Voor meer info verwijzen wij naar volgende URL: http://www.diamantvert.ma/ 

   
 

De bungalows 
 

De kamers 
 

Het buitenzwembad 

http://www.diamantvert.ma/
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Zondag 24 maart: Sefrou 

Uitstap naar Sefrou, een oud berber1 stadje 

ten zuiden van Fes dat omringd is door de 

Wadi Aggai rivier. Er zijn ondermeer een 

aantal grotten waarvan men denkt dat ze 

laatste rustplaatsen zijn van enkele 

belangrijke joodse- en moslimfiguren. Ook 

niet te missen zijn de Sebou-kloven die een 

soort canyon vormen in het landschap. 

 

 

Maandag 25 maart: ‘Puur cultuur’ 

Na het ontbijt rijden we naar de indrukwekkende ruïnes van de Romeinse stad 
Volubilis.  

 

Volubilis was een Romeinse nederzetting 
en geschiedkundigen vermoeden dat ze is 
gebouwd op de resten van een eerdere 
stad van de Carthagers uit de 3e eeuw 
voor Christus. Deze historische plek is 
schitterend en was ooit zeer befaamd voor 
de goede kwaliteit van het graniet en 
marmer die daar gevonden werd. 
De historische waarde en belang van 
Volubilis werd in 1997 erkend door 
UNESCO.  

Hierna rijden we naar het prachtige Meknès.  

In het hart van Marokko ligt de oude koningsstad Meknès, vroeger zetel van de 
heerser Moulay Ismaïl. Met onvermoeibare ijver en toewijding maakte hij van deze 
stad zijn hoofdstad. Vijftig jaar lang liet hij op het immense gebied dat door 
stadsmuren omzoomd was, nieuwe paleizen, moskeeën, bronnen, terrassen, 
parken, stallingen en graanopslagplaatsen bouwen. 

Meknès, de onvoltooide droom van Moulay Ismaïl, zal de bezoeker steeds tot 
dromen uitnodigen. Door de monumentale ingangspoort van de stadsmuur komt 
men in de indrukwekkende stad. Bab al Mansour,  de grootste stadspoort van 
Meknès (en tevens de mooiste in Marokko!) leidt naar de reusachtige Méchouar voor 
het mausoleum van Moulay Ismaïl. 

                                                           
1
 De Berbers zijn de oorspronkelijke inwoners van Noord-Afrika. Marokkaanse Berbers noemen hun 

volk doorgaans niet Berbers maar Imazighen, wat vrije mensen betekent. 
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Ingangspoort 
 

Stallen van het Paleis 

Meknès bezit prachtige bezienswaardigheden en paleizen: het Jamaï-paleis, de 
vroegere residentie van een Wesir, herbergt vandaag het museum voor 
Marokkaanse kunst met zijn prachtige verzameling borduurwerk, tapijten, 
houtbewerking en juwelen. De stad is uiterst levendig. Bewonder de ijverige 
lakenhandelaars in de Kissarias, de geconcentreerde blik van de ambachtslui in de 
souk, of de inspanning van de schilders die een nieuw kunstwerk afleveren. 

Ook het groene landschap rond Meknès is betoverend: zachte heuvels, begroeid 
met olijfbomen en de 2000 jaar oude Romeinse stad Volubilis, of de heilige stad 
Moulay Idriss, de stad met de groene daken op de berg Zerhoun. 

Dinsdag 26 maart: Fes 

Fes, de religieuze hoofdstad waar zich de best 
bewaarde en meest authentieke medina van 
Marokko bevindt is meer dan de moeite. In de 
labyrint van straatjes en steegjes vestigden zich tal 
van vergeten ambachten en vinden we prachtige 
bezienswaardigheden. Tot de verbeelding spreken: 
het Nejarine plein met zijn sierlijk gedecoreerde 
fonteintjes, mozaïeken, het mausoleum van 

Moulay Idriss en natuurlijk de Moskee Karaouine. Hier mogen we niet binnen maar 
deze moskee is enorm belangrijk omdat het de eerste universiteit ter wereld was. 
We kuieren rond in oude stadsgedeelte en geven onze ogen de kost. 

   
 

De medina 
 

De leerlooierijen 
 

Typische Marokkaanse 
schoenen: ‘babouches’ 



Twinningreis Marokko van 23 maart tot en met 31 maart: brochure leerlingen 7 

 

Verder brengt de weg ons naar: een koranschool, de soeks waar je de verse groeten 
kan terugvinden, de stoffen, kruiden, allerhande fruitsoorten enz., de joodse wijk, 
het koninklijk paleis, … 

Als afsluiter brengen we een bezoek aan de graftombes van Mérinides. Deze 
bevinden zich buiten de muren maar geven een prachtig zicht over de stad. 

Woensdag 27 maart en donderdag 28 maart: uitwisseling met 

Marokkaanse school 

 

Het belangrijkste in deze reis is natuurlijk de uitwisseling met onze Marokkaanse 
zusterschool. We kunnen jullie daar niet naartoe sturen zonder eerst even de school voor 
te stellen. 

Het instituut Mohammed  Mekouar werd gesticht in 1973. Het aantal leerlingen is 
vergelijkbaar met onze school: ongeveer 300. 
Ook de dagindeling is zoals we die bij ons kennen:  

 8 u. 30 – 12 u.  en 13 u. – 16 u. 

 alleen weekdagen, zaterdag en zondag vrij. 

 Opvang vanaf 6 uur ’s morgens. 

Het is een school met een warm hart: kinderen zonder geld krijgen hier ook de kans om 
naar school te komen. Sommige kinderen hebben het er voor over om dagelijks 2 uur op de 
bus te zitten. 
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De directeur en tevens stichter van de school is een voormalig leraar Arabisch. Deze 
filantroop opende in 1946 in de oude Medina een centrum voor educatie. Daar heerste toen 
op grote schaal armoede en analfabetisme en met zijn centrum  ging hij de strijd hier 
tegen aan. Op 16-jarige leeftijd gaf hij al onderwijs in arme wijken, bv. in een bordeel in 
de wijk en aan arme kinderen in de rand van de stad. Hij gaf er les terwijl hij zelf nog 
studeerde. Hij had toen het plan een privéschool op te richten waar iedereen onderwijs 
zou kunnen krijgen. Het resultaat zullen wij tijdens onze reis uitvoerig kunnen ontdekken. 

De school geniet een opperbeste reputatie. Enkele citaten: 

“L’ établissement Mekouar is uniek omdat er een familiale sfeer heerst. Niet het 
materiële primeert maar het morele. De school voelt zich betrokken bij het leven van de 
leerlingen en bij hun problemen. De ouders vertrouwen met een gerust hart  hun kinderen 
aan deze school toe terwijl zij zelf uit werken gaan. Vanaf 6 uur ’s morgens is er opvang.” 

“Andere scholen groeien en zien er fantastisch uit maar daar is niet de inhoud belangrijk. 
Hier wel.” 

Vrijdag 29 maart: Azrou – Ifrane – Fes 

Vandaag gooien we het over een hele andere boeg. Na het ontbijt nemen we de 
bus en rijden we een in een half uurtje volledig de stad uit richting Azrou . Een 
prachtige plek, het gewone leven midden in de natuur. Het is een bergstadje 
gekend zijn voor zijn cederbossen, houtsnijwerk, enz. We maken er een mooie 
wandeling en zeker weten dat de kleine aapjes ons zullen vergezellen. We brengen 
er een bezoek aan een cedercoöperatieve en aan een plaatselijk schooltje. 

Dan verder naar Ifrane, al iets hoger in de bergen met prachtige vergezichten, 
totaal anders dan het Marokko dat we de vorige dagen mochten ervaren. 

Zaterdag 30 maart: vrije dag 

 

De eerste dag van de paasvakantie zal ook voor jullie een vrije dag zijn. We hopen 

die dag ten volle te kunnen genieten van de faciliteiten van onze verblijfplaats: 

zwemparadijs, hiking, … 

Zondag 31 maart: terugreis 
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Deelnemers 

Crevecoeur Benjamin   Floré Daan 

Spitaels Amber    Vandenberge Jilka 

Cauwel Glen     Vanderstichelen Simon 

Cruypelinck Raïsa    Van Wymersch Célia 

Diederik De Lange    Van der Linden Frédérique-Alexandre 

Gonzalez Deborah    Decubber Sam 

Raymackers Morgane   Delvaeye Kimberly 

Thybaert Stephi    De Roeck Robin  

Meersman Sam    Geerts Laure 

Chevalier Cloë     

 
Weetjes over Marokko 

De nationale vlag 

 
 
Oppervlakte 

 
446550 km² 

 
Klimaat 

 
Mediterraan 

 
Aantal inwoners 

 
31,7 miljoen 

 
Munteenheid 

 
Dirham, 11 dirham is 1 euro 

 
Traditionele kleding 

 

 
 
     Djellaba 

 
Koning 

 
Mohammed IV, zijn vrouw is koningin Lalla Selma. 
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Brood 

 
In Marokko eet men bij elke maaltijd brood. Brood is heilig 
in Fes. Wie een stukje op de grond vindt, wordt geacht dat 
op te rapen, te kussen en neer te leggen op een beschut 
plekje. Daarom zie je in de Medina vaak stukjes brooddeeg 
weggestopt in de gaatjes en nissen van eeuwenoude 
muren. 

 

Taal 
De officiële taal is Arabisch. Het Arabisch wordt op de 

scholen onderwezen en in vrijwel alle schriftelijke en 

officiële communicatie gebruikt. De meest gesproken taal is 

een dialect van het Arabisch, het Marokkaans-Arabisch. 

Andere in Marokko gesproken talen zijn de Berbertalen. 

Frans heeft als tweede taal steeds een belangrijke plaats 

behouden in het openbare leven: bedrijven, overheid en 

diplomaten, maar ook in winkels, restaurants en soms ook in 

onderlinge gesprekken. Veel Marokkaanse televisie- 

en radioprogramma's zijn ook in het Frans, terwijl in het 

voormalige Spaans-Marokko, veelal Spaans als tweede taal 

wordt gehoord. 

 

Sport 

 

De nationale sport is voetbal. 

 

Godsdienst 

 

De grondwet bepaalt dat de islam de staatsgodsdienst van 

Marokko is. De grondwet bepaalt bovendien dat dit aspect 

van de grondwet niet veranderd kan worden door een 

grondwetsherziening. De Marokkaanse staat erkent wel 

twee andere religies in het land naast de islam: 

het christendom en het jodendom. 98,7% van de bevolking 

zijn soennitische moslims, 1,1% christenen en 0,2% joden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marokkaans-Arabisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berbertalen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Televisie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Radio
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans-Marokko
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soennisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom


Twinningreis Marokko van 23 maart tot en met 31 maart: brochure leerlingen 11 

 

 


