
Op buitenlandse stage in Cordoba  9 februari – 22 februari 2020  

Op 9 februari 2020 was het dan zover : 4 leerlingen van het zesde jaar elektromechanica (Bert Tombeur, 

Jérémy Leveugle, Lancelot Debruycker, Samuel Aerts) en Yoran De Vrieze van 6 Mechanisch onderhoud 

trokken naar Cordoba voor een veertiendaagse Erasmus+ stage.  

We vertrokken op 9 februari met storm Ciara en na een turbulent opstijgen landden we 2,5 uur later in 

Sevilla. Maria en Jesus van Training Europe, onze partner in Cordoba, wachtten ons op en brachten ons 

van Sevilla naar Cordoba. Na nog 140 km waren we aan de verblijfplaats, hostel Mamre.  

 

Maandag 10 februari vertrokken we naar de stageplaatsen. Bert Tombeur en Jérémy Leveugle maakten 

kennis  met het bedrijf Hydrolec in Cordoba. Hun stagebegeleider ter plaatse,  José Tenor Gómez, ging 

graag mee op de foto. 

Lancelot Debruycker liep stage in het bedrijf Bobinados Pastor - Reparacion de Maquinaria, met 

stagebegeleider Miguel.  

Samuel Aerts en Yoran De Vrieze liepen stage in Tamovill, onder begeleiding van José Morales. 



 

 

 



 

 

 

 

 



We verkenden samen de weg die met het openbaar vervoer moest afgelegd worden om de 

stageplaatsen te bereiken. Verder namen de jongens iedere morgen de bus tussen 7.00 u en 7.30 u, best 

vroeg. 

Maandagavond 10 februari ontdekten we samen met een Engelstalige gids, en de Denen en Zweden die 

ook in hostal Mambre verbleven, de mooiste plekjes van Cordoba : Calleja de las flores, Mezquita, 

talrijke mooie pleintjes en straatjes, de synagoge, de Romeinse brug, … 

  

 



 



 

 

Vanaf dinsdag trokken de leerlingen iedere dag alleen naar hun werkplaats. ’s Morgens maakten ze hun 

lunch klaar. Spanjaarden blijken niet zo vroeg te ontbijten. Rond 10 u was er een kleine pauze voorzien 

en rond 15.00 u voorzagen we middageten in hostal Mamre, de leerkrachten zorgden voor de catering ;) 

   



Op vrijdag 14 februari trokken we naar de stagebedrijven voor een eerste evaluatiegesprek met de 

stagebegeleiders en dhr. Vandewalle. Een tweede evaluatiegesprek volgde op donderdag 20 februari 

met dhr. Vansteenberge. Iedereen had zeer goed gepresteerd volgens de stagebegeleiders, zij waren 

zeer tevreden! 

Enkele sfeerfoto’s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele realisaties en werkstukken van de stagiairs in Cordoba :  



           

 

Op zaterdag 15 februari bezochten we Ronda, een mooie stad gelegen op ongeveer 160 km van 

Cordoba. De gids loodste de leerlingen door de typische straten en vertelde over deze stad. In Ronda kan 

je genieten van enkele schitterende en unieke vergezichten. Deze pittoreske stad, gelegen op een 

plateau, omgeven door bergen, was zeker een bezoek waard. We bezochten het oude en het nieuwe 

gedeelte, gescheiden door een diepe kloof en verbonden door de Puento Nuevo. 



  

 

   



 

 

Zondag 16 februari trokken de jongens er op uit om een ferme bergwandeling van een 10-tal km te 

maken.  

De tweede stageweek verliep opnieuw vlekkeloos. De stagebegeleiders hadden niet anders dan lof over 

de stagiairs. 

Iedere dag om 17.00 u stipt startte de Spaanse les tot 18.00 u. Op vrijdag 21 februari legden de 

leerlingen ten slotte een “examen” af na 10 lesuren Spaans onder de deskundige begeleiding van Rut ;-) 

Op vrijdag ontvingen Bert, Jérémy, Lancelot, Yoran en Samuel hun certificaat van deelname aan een 

buitenlandse stage kaderend in dit Erasmus+ project van GO! Atheneum Brakel. Ze waren best fier en 

terecht. Goed gedaan!!! 





 

 

 


