Buitenlandse stage in Cordobaanse bedrijven en Spaanse lessen
Intussen zijn de leerlingen van 5, 6 ELME en 7IO terug thuis. Enkele indrukken over hun stageplaatsen en
ervaringen :
Tamovill
De lln van 7 industrieel onderhoud en elektromechanica kwamen terecht in een industriële omgeving in
het bedrijf Tamovill in Cordoba. Ze maakten geleidelijk kennis met de verschillende afdelingen van dit
metallurgisch bedrijf.
Ze hielpen bij het lasercutten van metaal, leerden de verschillende werkgangen bij de CNC machines,
konden het draaien en frezen van dichtbij volgen en waren gefascineerd door de imposante lasafdeling.
Tijdens hun verblijf daar waren verschillende leerrijke projecten aan de gang.

Mechanica Industrial Gualpa
De leerlingen van elektromechanica werkten in dit bedrijf hoofdzakelijk aan een hydraulische pers. Zowel
het elektrische als het mechanische gedeelte werd volledig gereviseerd. De leerlingen werkten onder
andere de elektrische schema’s uit en bedraadden de elektrische kast. Ook aan de motor werd
gesleuteld.

Spaanse lessen
Iedere dag na hun dagtaak in de Cordobaanse bedrijven volgden de leerlingen ook nog een intensieve
cursus Spaans, in totaal 10 uren. Deze opgedane kennis kon onder meer onmiddellijk in de praktijk
worden omgezet op de stageplaatsen.
Op het einde van dit taalbad legde iedereen een examen af waarvoor ze met glans slaagden. Leerkracht
Indira was super trots omdat het niet vaak gebeurt dat een volledige groep dergelijke resultaten behaalt.
Een dikke pluim voor onze leerlingen dus! Ze kregen dan ook een certificaat van de organisator Training
Europe!

KNX opleiding voor de begeleidende leerkrachten van de stagiairs in Cordoba
Begeleidende leerkrachten dhr. Vandewalle en dhr. Vansteenberge startten op dinsdag met een
opleiding KNX. Dit is de enige wereldwijd erkende standaard voor woning- en gebouwautomatisering.
Het is een besturingssysteem waarmee apparaten en installaties van zo’n 400 fabrikanten met elkaar
kunnen ‘praten’.
Het werd vooral een praktische opleiding waarin ze onder andere een huishoudelijke installatie konden
besturen met onze eigen smartphone.

Er werden contacten gelegd voor stagebedrijven in de toekomst. GO! Atheneum Brakel biedt volgend
jaar opnieuw buitenlandse stages aan!

Tijd voor ontspanning : uitstap naar Ronda tijdens het weekend
Na een leerrijke stageweek was het tijd om te ontspannen en trokken de leerlingen op zondag naar
Ronda. Het stadje is gelegen op een rotsachtige uitloper van het Andalousische gebergte en biedt een
adembenemend panoramisch uitzicht over de hele omliggende vallei. Onder begeleiding van een
ervaren lokale gids ontdekten we de geheimen van de stad. Ronda staat bekend voor de oudste
stierenarena van Spanje, zijn smalle straatjes, de Puente Nuevo, de brug die de twee zijden van de 100
meter diepe El Tajo kloof met elkaar verbindt,… “Vooral de spectaculaire vergezichten zullen ons nog
lang bijblijven”.

Uitreiking van de certificaten
Aan alle mooie liedjes komt een einde. Als kers op de taart ontvingen de leerlingen hun Erasmus+
certificaat voor hun deelname aan dit buitenlands avontuur. Goed gedaan!

