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Onderwijs in een internationale context met hart voor alle leerlingen en hun toekomst 

Rome-Reis JPT 5v 23-28 september 2017 
Afgelopen week zijn een aantal leerlingen uit 5v met 5 docenten naar Rome geweest. Dit jaar, anders dan andere 
jaren, met het vliegtuig (ipv een lange busreis). 

De vlucht was om 7.00 uur 's morgens en met zo'n hele groep kan dat wel voor een beetje stress en chaos zorgen, 
vandaar dat iedereen om 4.00 aanwezig moest zijn op Schiphol. De groep leerlingen werd verdeeld in groepen van 
vijftien met elk een begeleidend docent. Deze docent was een expert in de geschiedenis van Rome en kon op een 
leuke, maar ook zeker leerzame manier de informatie overbrengen. Ook zorgden zij op het vliegveld voor de tickets en 
verdere zaken. 

Alle leerlingen hadden in hun handbagage de hoognodige dingen zitten om hun eerste dag in Rome goed door te 
kunnen komen. Voor mij bestond die handbagage uit: een omslagdoek (verplicht in kerken), een camera (om de 
mooie momenten vast te leggen), iets lekkers te eten en een zonnebril. Een luchtige outfit voor in het heerlijk warme 
Rome had ik gelukkig al aangedaan waardoor ik mij niet hoefde om te kleden. 

Na een vliegreis van ongeveer 2,5 uur begon direct na aankomst op het vliegveld Rome Fiumencino het feest. We 
werden met z'n allen opgewacht door een host met een bordje Jac. P. Thijsse College in haar hand. Zij begeleidde 
ons naar twee bussen waarin wij plaats konden nemen. In een mum van tijd stonden we allemaal met onze koffers 
voor het klooster waar wij verbleven, wat midden in het centrum van Rome lag. Jammer genoeg waren onze kamers 
nog niet klaar, dus konden wij ons nog niet installeren. Wel konden wij onze koffers kwijt in een grote ruimte, waarna 
wij met onze eigen groep op stap gingen. 

Ik zat in de groep van Ben Vriesema, een super gezellige Geschiedenisleraar, die alles heel goed en helder uit kon 
leggen. Ben nam ons direct mee naar het monument van Victor Emanuel II van waar we een prachtig overzicht van de 
stad Rome hadden. Vervolgens nam hij met onze groep het programma van de dag door. Na het monument volgde 
deze dag nog verschillende bezienswaardigheden als de Trevi fontein, Piazza del Popolo en de Spaanse trappen. 
Tussen het bekijken van al deze prachtige dingen hadden wij tijd om gezamenlijk te lunchen in een waanzinnig mooi 
park. 

Toen kwam het moment waarop wij met de groepen weer richting het klooster gingen. We stonden in de prachtige hal 
en moesten muisstil zijn. De hoofdregel in dit klooster is namelijk dat stilte onwijs belangrijk is. Na een tijdje in de hal 
gewacht te hebben, verscheen plotseling een iets oudere man met een speciaal gewaad aan: dat moest de Pater zijn. 
Hij vroeg ons plaats te nemen op de grond op de binnenplaats, waarna hij een kort praatje hield over de regels die in 
het klooster gelden. Ook vertelde hij over onze slaapvertrekken. 

Uit zijn praatje bleek al snel dat de meiden een iets luxer onderkomen hadden dan de jongens en dat was uiteindelijk 
ook zo. Het verblijf van de meiden bevond zich naast het klooster, was modern en splinternieuw, met in elke kamer 
een luxe badkamer. Het jongensvertrek daarentegen zat in het klooster, had oudere kamers en een gezamenlijke 
douche en toilet. Ondanks het verschil in luxe, zat de stemming bij er bij iedereen goed in.  

's Avonds aten we in de buurt van Campo dei Fiori, een super gezellig pleintje met verschillende restaurantjes. Veel 
besloten om na een lange dag lopen voor het gemak te gaan en het eerste restaurant te kiezen dat ze zagen. Maar 
als je met een Italiaanse op stap bent, is dat geen optie. Giada, mijn Italiaanse vriendin, had namelijk allang gezien 
dat deze volgens haar 'toeristen-tenten' vast niet zulk lekker eten zouden hebben als de kleinere restaurantjes in de 
smalle zijstraatjes. Al vrij snel hadden we een 'echt' Italiaans restaurant gevonden, en ik moet zeggen: het eten was 
verrukkelijk.  

Na deze zeer indrukwekkende, maar toch ook vermoeiende dag was het tijd om heerlijk te slapen en ons weer voor te 
bereiden op de volgende dag. 
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Na het prima ontbijtje in het klooster, gingen we weer met onze groep op stap. De eerste stop was bij een supermarkt, 
om eten te kopen voor de gezamenlijke lunch. Ook deze dag weer een druk programma met onder andere de 
hoogtepunten: Het Capitool, Forum Romanum, Palatijn, San Clemente en natuurlijk het Colosseum. Het was heel 
gaaf om te zien en horen over deze interessante plekken. 

We aten weer in de buurt van Campo dei Fiori, waar wij nog lang niet op uitgekeken waren. We liepen weer 
gezamenlijk terug richting het klooster. Een belangrijke regel was namelijk ook dat iedereen 23.00 uur maximaal 
binnen moest zijn. Was dat niet het geval, dan had je een groot probleem. 

De derde dag in Rome was wederom indrukwekkend. Deze dag gingen we namelijk naar de Sint-Pietersbasiliek, een 
enorm groot en mooi gebouw. De rij om naar binnen te gaan was vreselijk lang, maar doordat we lekker aan het 
kletsen waren, ging de tijd sneller dan verwacht. Voor we daadwerkelijk de basiliek in gingen werden wij door een 
suppoost tegengehouden. Om te beginnen werd ons verzocht onze schouders en knieën te bedekken (zoals in elke 
kerk) en vervolgens kregen we een tas met oortjes en speciale geluidskastjes. In dit gebouw was het namelijk niet 
toegestaan om luid te praten en de docenten kregen daarom een speciaal microfoontje dat zorgde dat de informatie 
op die manier bij ons kwam. Deze manier van vertellen verliep erg goed. De leerlingen konden gaan en staan waar zij 
wilden en toch van alle informatie meegenieten. Het uitzicht vanaf de top van de St. Pieter was ook adembenemend. 
Na de St. Pieter liepen wij naar het park achter de Engelenburcht, waar wij gingen lunchen. 

Vervolgens stonden de Vaticaanse musea op de agenda. Deze musea waren van voormalige pauselijke paleizen en 
dus onderdeel van Vaticaanstad, wat erg bijzonder was om mee te maken. Ook de kapel met o.a. de 
plafondschildering van Michelangelo maakte grote indruk. 

Deze avond aten wij in Trastevere, een heel gezellige wijk aan de overkant van de Tiber. 

De vierde dag was een bijzondere dag vanwege het keuzeprogramma van de ochtend. Elke docent/begeleider had 
een specifieke activiteit en de leerlingen moesten zich gaan verdelen over de docenten, (je bleef dus niet persé bij je 
eigen groep). Mijn keuze was gevallen op Galleria Borghese, een schitterend kunstmuseum, wat wel betekende dat 
we om 8.00 uur 's morgens al voor het klooster klaar moesten staan met je lunch. Van het museum is mij het 
prachtige beeldhouwwerk het meest bijgebleven. 

De middag bestond uit een speurtocht met een wandeling door het oude centrum van Rome langs onder andere het 
Pantheon en Piazza Navona met verschillende leuke opdrachten. Alle groepen waren natuurlijk vreselijk fanatiek, wat 
het extra leuk maakte. 

Woensdag brak de laatste 'echte' dag in Rome alweer aan. We moesten andere spullen mee dan normaal, behalve 
kerkkleding dit keer namelijk ook zwemkleding en een handdoek. Om 8.30 uur stond iedereen voor het klooster klaar 
met lunch en spullen. Gezamenlijk liepen wij naar het Jan ter Lateranen complex, waar wij met z'n allen een uitleg 
kregen over wat de bedoeling deze dag zou zijn. Elke docent stond op een bepaalde plek en vertelde over het 
onderdeel waar hij/zij stond. Zo werd er iets verteld over bijvoorbeeld de Scala Sancta (Heilige trap) en de kerk die bij 
het complex hoorde. 

Vervolgens wachtten wij op de bus die ons naar de overblijfselen van de oude havenstad van Rome (Ostia Antica) en 
tevens lunchplek bracht. Na het bezoek aan de oude havenstad, was het tijd om naar het strand te gaan. Het strand 
was enorm rustig en we hadden het dus vrijwel voor ons alleen. Na een duik in het water, een spelletje volleybal, 
schelpen zoeken, een beetje zonnebaden en natuurlijk de prijsuitreiking van de speurtocht, waar het Team van Kees 
het sterkste bleek te zijn, kwam deze dag ook weer tot een eind. 

De laatste avond konden wij natuurlijk nergens anders eten dan rondom ons heerlijk vertrouwde Campo dei Fiori. Na 
een heerlijke laatste avond was het de hoogste tijd om snel ons koffer in te pakken en ons alvast voor te bereiden op 
de reis die ons de volgende ochtend te wachten stond.Het vertrek vanaf het klooster was al om 7.00 uur, wat 
betekende dat iedereen uiterlijk 6.15 uur op moest staan. 
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Na de verschillende waarschuwingen van de Pater na aankomst gehad te hebben, bleek aan het einde van de week 
het tegendeel: De Pater noemde ons JPT'ers een voorbeeld voor vele andere scholen. En op de vraag of wij dus 
volgend jaar weer zouden mogen komen antwoordde hij dan ook volmondig: "Si!".  

Rome is een geweldige stad waar iedereen naar mijn mening in zijn of haar leven geweest zou moeten zijn. Het is 
alsof je door een reusachtig museum loopt, wat absoluut niet verveeld. Het was een geweldige reis waarvan ik veel 
heb geleerd en onwijs van heb genoten met een vreselijk leuke, vrolijke en gezellige groep. Ik weet in ieder geval 
zeker dat ik nog een keer terug kom in Rome. Ik kom er sowieso niet omheen omdat ik een muntje in de Trevi fontein 
heb gegooid, haha! 

Iedereen ontzettend bedankt voor deze onvergetelijke week! 

Maaike 


