
Van februari tot eind maart ben ik naar Frankrijk geweest voor een uitwisseling. Het was niet 
iets wat ik altijd al wilde doen, maar na er een tijdje over na te hebben gedacht, leek het mij 
eigenlijk best een goed plan. Sinds ik op de middelbare school zit vind ik Frankrijk eigenlijk al 
interessant. De cultuur en de taal spreken me aan omdat het iets sierlijks heeft, daarom wilde ik 
er graag heen. 
 
Ik ben op internet gaan kijken naar scholen en ik heb mails gestuurd. Er zijn in Frankrijk heel 
weinig vrije scholen en dat zijn allemaal privé-scholen. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij 
École Michaël in Strasbourg (niet een typisch Franse stad denk ik, maar klein en veelzijdig, wat 
het wel leuk maakte). 
 

 
 
Het was een hele kleine vrije school in een oud landhuis. Doordat het niet zo groot was waren er 
minder verschillende mensen, maar het was wel gezellig omdat iedereen elkaar kende.  
 
Tijdens mijn verblijf was ik bij een gastgezin, waarvan de dochter, Keiko, op dezelfde school zat. 
In het begin sprak ik vooral Engels met de familie, maar later gingen we over op het Frans. Het 
is vermoeiend om de hele tijd na te moeten denken over wat je zegt en wat anderen precies 
zeggen, maar ik kan het Frans nu echt beter verstaan en spreken dan hiervoor. 
 
Ik heb van dit avontuur zeker meer zelfvertrouwen gekregen. Ik weet nu dat ik in mijn eentje 
kan overleven in een ander land bijvoorbeeld. Maar ik ben wel blij om weer terug te zijn met 
mijn vrienden, familie en weer hier op onze superleuke school natuurlijk ;-). 
 
Als je twijfelt over een uitwisseling  zou ik het gewoon doen. Je leert er veel van, wordt een 
ervaring rijker en je beseft weer goed wat je thuis hebt! 
 
Doris uit klas 10F 


