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Leerlingen beleven schooldag van 50 jaar geleden & grootouders beleven schooldag
anno 2012, atheneum Hof van Riemen, woensdag 16 mei, van 8u30 tot 12u in de
gebouwen van de eerste graad, Frans Coeckelbergstraat 22 te Heist-op-den-Berg

GROOTOUDERS EN JONGEREN SAMEN IN DE
SCHOOLBANKEN
Uw puberende kleinkind eens laten ervaren hoe u vroeger les kreeg? Je
grootouders duidelijk maken dat het er nu heel anders aan toe gaat? Op
atheneum Hof van Riemen kan het. Woensdag 16 mei duiken de leerlingen van
het tweede leerjaar vijftig jaar terug in de tijd. De grootouders beleven dan weer
een schooldag anno 2012. “Met behulp van moderne smartboards, uiteraard”,
zegt Geert van Noten, directeur atheneum Hof van Riemen.
Tijdens het project 'De Jeugd van Tegenwoordig' duiken de leerlingen van het
tweede leerjaar 50 jaar terug in de tijd. Ze krijgen strenge kleding- en
gedragsvoorschriften en beleven de ganse voormiddag het gedisciplineerde
schoolleven van vroeger.
“Zowel praktische als theoretische lessen staan op het programma: een les
Nederlandse poëzie, een breiles, leren dassen knopen, ... allemaal onder het
toeziend oog van strenge maar rechtvaardige leerkrachten”, zegt Kathleen Rits,
coördinator gelijke onderwijskansen (GOK).
Tegelijkertijd nemen de grootouders van de eerstejaars plaats op de schoolbanken.
“Zij beleven hoe een schooldag vandaag verloopt. De grootouders maken kennis met
de hedendaagse manier van lesgeven. Met behulp van moderne smartboards krijgen
ze lessen wiskunde, Frans en Nederlands voorgeschoteld.”
Het project ‘De Jeugd van Tegenwoordig’ zorgt voor een ontmoeting tussen jeugd en
ouderen. “Nadat ze een schooldag van de ander hebben beleefd, wisselen ze
onderling hun ervaringen uit.”
Niet alleen de leerkrachten van tegenwoordig zetten zich in om dit project tot een
succes te maken. “Ook gepensioneerde en gewezen leerkrachten komen de
leerlingen met een gastrol verrassen. En na afloop worden de deelnemende
grootouders, gastspelers en leerkrachten verwend met een appeltaart, gebakken
door de leerlingen zelf.”
Journalisten zijn welkom op woensdag 16 mei tussen 9u en 11u30. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Kathleen Rits, gsm 0479949766, GOK coördinator eerste graad.
Het Atheneum Hof van Riemen 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.

