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Leerlingen van Busleyden Atheneum campus Stassart zijn in het weekend van 10 en 11
oktober 2015 alom aanwezig. Ze begeleiden de sporters op Mentalympia in De Nekker,
verzorgen de kapsels en make-up tijdens de M-fair rond eerlijke kleding in Lamot en baten
een pop-up restaurant uit op het voedingssalon in Brussel.

IEDEREEN KAN REKENEN OP DE DOENERS
BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS STASSART

VAN

Op Campus Stassart van het Busleyden Atheneum staat het woord ‘doen’ centraal.
Het is een campus voor actieve jongeren die het liefst meteen aan de slag gaan. De
leerkrachten ondersteunen hun lessen dan ook graag met een zo realistisch mogelijke
leeromgeving. Ze zijn in het weekend van 10 en 11 oktober met hun leerlingen
aanwezig op Mentalympia in De Nekker, M-fair in Lamot en op het voedingssalon in
Brussel.
Leerlingen
van de studierichting Jeugd- en gehandicaptenzorg helpen tijdens
Mentalympiade in sportpark De Nekker.
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar Jeugd- en gehandicaptenzorg verzorgen van
10.00 uur tot 15.00 uur de randanimatie tijdens de Mentalympia in sportpark De Nekker. Ze
doen dit zowel op zaterdag als op zondag onder leiding van hun leerkracht mevrouw
Martens. “De leerlingen zorgen ervoor dat de sporters zich kunnen ontspannen met de door
hen zelf ontworpen spellen. Ze staan ook steeds klaar voor een babbel met de deelnemers
zodat de deelnemers de stress van de wedstrijden eventjes kunnen vergeten.”
Leerlingen van de studierichting Haarzorg helpen tijdens M-fair rond eerlijke kleding in
Congres- en erfgoedcentrum Lamot.
De leerlingen van het zesde leerjaar Haarzorg nemen zondag 11 oktober, onder leiding van
de leerkrachten mevrouw Abdellaoui en mevrouw Ben Hadi, deel aan de M-fair rond eerlijke
kleding in het Congres- en erfgoedcentrum Lamot. De leerlingen brengen hun aangeleerde
haartechnieken ‘eerlijk’ in praktijk en verzorgen vanaf 10.30 uur de kapsels en make-up van
de modellen van de modeshow die om 13.30 uur start. Meer info op www.mechelen.be/mfair.
Leerlingen van de studierichting Restaurant-Keuken nemen deel aan het Voedingssalon in
Brussel (paleis 8)
Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober baten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar
Restaurant-Keuken en zevende leerjaar Specialiteitenrestaurant een pop-up restaurant uit.
Ze doen dit onder leiding van chef Begyn, chef De Reyck en mevrouw Cluckers telkens van
12.00 uur tot 15.00 uur in paleis 8 van het Voedingssalon in Brussel. “Het is de eerste keer
dat we een Pop-up restaurant op het Voedingssalon hebben. We gaan alle potten en pannen
uit de kast trekken om het publiek de culinaire vaardigheden van onze leerlingen te tonen.
We bieden het publiek een zeer aantrekkelijk menu.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Micheline Jacobs,
micheline.jacobs@BAstassart.be
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500
cursisten avondonderwijs en 35 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 Geert Van Hoof.

