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Werkstuk waarmee Arno Guinis, leerling van KTA Gitbo, een finaleplaats behaalde in
de Vlaamse Houtproef wordt tentoongesteld tijdens de opendeurdag op zondag 23
juni, van 10 uur tot 17 uur, Molenstraat 2, Keerbergen

BEKROOND HOUTEN KRUKJE TE BEZICHTIGEN OP
OPENDEURDAG KTA GITBO
Arno Guinis uit het vierde leerjaar beroepssecundair onderwijs richting Hout
behaalde tijdens de Vlaamse Houtproef een finaleplaats met zijn in hout
vervaardigde krukje. “In deze wedstrijd staan techniek en vakkennis centraal.
De leerlingen krijgen een opdracht en bijbehorende technische tekening.
Hiermee moeten ze zelfstandig aan de slag. Dat geeft de nodige stress. Maar
Arno heeft dat zo goed gedaan dat zijn werkstuk zelfs werd geselecteerd”, zegt
Ruud Koppenol, technisch adviescoördinator van KTA Gitbo. Tijdens de
opendeurdag van KTA Gitbo, op zondag 23 juni van 10 tot 17 uur, zal het
winnende werkstuk van Arno worden tentoongesteld.
De leerlingen van het vierde leerjaar Hout BSO van KTA Gitbo hebben deelgenomen
aan de tweede editie van de Vlaamse Houtproef.
“Er namen 840 leerlingen verspreidt over 54 scholen in Vlaanderen deel aan de
wedstrijd. Slechts 51 leerlingen werden geselecteerd, waaronder Arno Guinis. Hij
mocht met de minister van onderwijs, Pascal Smet, op de foto. Een hele eer, toch?”,
lacht Ruud Koppenol. “Maar ook voor onze andere leerlingen is het een leerrijke
ervaring geweest.”
De Vlaamse Houtproef is een wedstrijd voor leerlingen uit het secundair onderwijs
over heel Vlaanderen in zowel TSO, BSO en BuSO, die de richting hout of
schrijnwerkerij volgen. De proef wordt georganiseerd door de Confederatie Bouw
Vlaamse Schrijnwerkers en een vakkundige jury beoordeelt de werken.

Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Koppenol, tel. 015
509330
KTA Gitbo is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 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.

