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Leerlingen KTA Gitbo vallen in de prijzen tijdens Vlaamse Gouden Sleutelhanger van
organisator Federauto

KTA GITBO BEHAALT DERDE PLAATS IN WEDSTRIJD
AUTOMECHANICA
De leerlingen uit het zesde jaar Autotechniek van KTA Gitbo te Keerbergen
behaalden brons tijdens de wedstrijd “De gouden sleutelhanger”. Primus Andy
Calant eindigde zelfs op de vijfde plaats in de individuele rangschikking van
108 Vlaamse studenten autotechniek. De Vlaamse Gouden Sleutelhanger is een
wedstrijd georganiseerd door de beroepsfederatie Federauto.
54 scholen automechanica uit heel Vlaanderen namen deel aan de 41ste editie van
‘De Gouden Sleutelhanger’. Met die wedstrijd wil beroepsfederatie Federauto
jongeren stimuleren om voor een job in de autosector te kiezen.
“In deze wedstrijd nemen leerlingen in de autotechniek het in verschillende proefjes
tegen elkaar op om uiteindelijk de student en school te bekronen die de technieken
het best onder de knie hebben. Onze school ging aan de haal met de derde plaats in
de categorie technisch onderwijs. En onze leerling Andy Calant behaalde de vijfde
plaats in het individuele leerlingenklassement. Wij zijn fier!”, lacht Michèle Vervotte,
directeur van KTA Gitbo.
KTA Gitbo is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 11.783 leerlingen, 2000 cursisten avondonderwijs en
36 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in
de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en
ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen maken hier werk van voor om en bij de
300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van
anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! (spreek uit “gee oo”) vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde,
creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

