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Leerlingen van KTA Wollemarkt gaan op rondreis door Marokko. Voor hun vertrek
brengt de Marokkaanse ambassadeur in België hen een bezoek, maandag 16 april
om 14u, Wollemarkt 36 te Mechelen.

MAROKKAANSE AMBASSADEUR IN GESPREK MET
LEERLINGEN KTA WOLLEMARKT
Op maandag 16 april bezoeken de Marokkaanse ambassadeur in België, de
heer Samir Addahre, en de consul, de heer Lahcen, het KTA Wollemarkt.
“Beiden zijn bijzonder geïnteresseerd in ons project Twinning Marokko. Een
project waarbij het uitwisselen van ervaringen tussen Vlaamse en Marokkaanse
scholen centraal staat. Ze willen graag de leerlingen die deelnemen aan de
achtdaagse rondreis door Marokko persoonlijk ontmoeten. De leerlingen
krijgen de gelegenheid om van gedachten te wisselen met de ambassadeur die
zelf een zeer bevlogen spreker is” zegt Ann Cobbaert, directeur van KTA
Wollemarkt. Na afloop is er een receptie waarop ook alle ouders van de
deelnemende leerlingen worden uitgenodigd.
KTA Wollemarkt is al sinds 2005 partner in het project Twinning Marokko. Op 23 april
vertrekt een groep leerlingen van het zesde- en zevendejaar van de afdelingen
Haarzorg, Haarstilist en Kantoor voor een achtdaagse rondreis door Marokko. “De
leerlingen worden ondergedompeld in een cultuurbad en leren volop de
Marokkaanse levenswijze kennen. Via een bezoek aan een plaatselijke secundaire
school in Rabat maken ze kennis met het Marokkaanse onderwijssysteem en leggen
ze contacten met hun Marokkaanse leeftijdsgenoten.”
Dhr. Samir Addahre, Marokkaans ambassadeur in België, steunt dit project volop.
Niet alleen Marokko wordt bezocht door de leerlingen van het KTA Wollemarkt.
Tijdens de internationale reisweek van 23 tot 29 april zullen leerlingen van het laatste
en voorlaatste leerjaar ook Hongarije, Parijs en Amsterdam bezoeken. Het zevende
jaar veiligheidsberoepen vat een overlevingstocht aan in de Ardennen.
Journalisten zijn welkom om op maandag 16 april tussen 14.00 u en 15.30 u de
ontmoeting tussen de Marokkaanse ambassadeur en de leerlingen bij te
wonen.
Meer informatie kan u bekomen bij Micheline Jacobs via e-mail naar
micheline.jacobs@ktawollemarkt.be

KTA Wollemarkt is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen is één van de grootste 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.

