
Onze Geo-reis naar de Future 

Sinds het begin van dit schooljaar zijn wij, een groep leerlingen uit klas 4, bezig geweest met het Geo 
Future programma. Hierin volgden wij verschillende workshops ter voorbereiding van onze 
eindpresentaties (hier later meer over). Zo hebben wij workshops gevolgd over groene daken, sociale 
duurzaamheid, het gebruik van duurzame energie en nog vele andere onderwerpen omtrent 
duurzaamheid. 
 
Na een aantal zeer interessante workshops gevolgd te hebben, was er ook een uitwisseling met een 
Duitse school gearrangeerd. Het Plochingen Gymnasiusm en het Vossius Gymnasium werkten samen 
via een subsidie van het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie: Eramsus+. Tijdens de 
uitwisseling gingen wij een aantal dagen naar Stuttgart, om specifiek te zijn naar het dorpje Plochingen, 
wat dicht bij Stuttgart ligt. Daar hebben wij, naast dat wij het enorm leuk hebben gehad, ook veel 
geleerd. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals fair trade, en de SDG’s (sustainable development 
goals) van de Verenigde Naties. Twee weken later kwamen de Duitse uitwisselingsleerlingen naar 
Amsterdam. Ook hier hebben wij het enorm gezellig gehad en veel workshops gehad in het kader van 
het Geo Future pogramma.  
 
Als het mogelijk was geweest waren wij ook nog naar Barcelona gegaan, echter gooide Corona roet in 
het eten, waardoor het afgelast werd, maar natuurlijk zijn wij uiterst blij dat wij überhaupt nog een 
reis hebben kunnen maken!  
 
Na deze geweldige ervaring met de Duitse leerlingen, begonnen wij met het werken aan onze 
eindpresentaties. Hier was het doel om de wijk Ravel, gelegen op de Zuidas, naar onze eigen visie te 
schetsen op een zo duurzaam mogelijke manier. Op 2 juni waren eindelijk de eindpresentaties. Ieder 
groepje kreeg een eigen conference room in het World Trade Center op de Zuidas bij het projectbureau 
van Zuidas. Deze organisatie is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wijk Ravel. Familie 
en vrienden waren uitgenodigd om de presentaties bij te wonen. Er was overigens ook een jury 
aanwezig, een stedenbouwkundige, die onze versies van Ravel ging beoordelen. Na alle presentaties 
was er een korte borrel, waar ook het groepje met het beste ontwerp werd bekend gemaakt door de 
jury. 
 
Al met al hebben wij zeer genoten van het Geo Future programma. Het was ons een genoegen om 
deze prachtige reis naar een duurzame toekomst te maken. 
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