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KA Keerbergen ontvangt deze week – van 22/02 tem 27/02 - 29 leerlingen van het Allerød
Gymnasium uit Denemarken.

LEERLINGEN KA KEERBERGEN DELEN HUN KLAS MET
JONGENS EN MEISJES UIT DENEMARKEN
Gisteren, maandag 22 februari, ontving KA Keerbergen 22 meisjes en 7 jongens uit
Denemarken. Het zijn leerlingen van het Allerød Gymnasium. De Deense leerlingen zijn
een volle week te gast op het atheneum van Keerbergen. Ze volgen op dinsdag en
donderdag een lesprogramma in de klassen wiskunde-wetenschappen, Latijnwiskunde en Latijn-wetenschappen. Woensdag en vrijdag staan uitstappen naar de
Europese Unie en Ieper op het programma. De Deense leerlingen logeren bij hun
Vlaamse klasgenoten.
De directeur van KA Keerbergen, Kurt Hofman, werd in maart 2015 gecontacteerd door de
directeur van het Allerød Gymnasium. “Of wij geen interesse hadden in een
uitwisselingsproject. De Deense school zocht een Vlaamse school met een gelijkaardig
profiel, liefst gelegen in de buurt van Brussel en de EU-kantoren. Na intens overleg, het
opstellen van een gemeenschappelijk pedagogisch programma en heel wat organisatorisch
geregel was het gisteren dan zover: 29 leerlingen uit Denemarken werden rondgeleid op ons
grote campusdomein aan de Vlieghavenlaan door hun Vlaamse leeftijdgenoten. Nadien
volgde een kennismakingsbuffet op school voor de Deense gasten, onze leerlingen en de
gastouders. Voor beide zijden een leerrijke ervaring”, zegt Kurt Hofman.
De komende week gaan de lessen op dinsdag en donderdag door in het Engels en worden
ze inhoudelijk aangepast. “We laten de leerlingen dinsdag werken rond wiskundige
onderzoeksmethoden en donderdag rond Economie.”
Woensdag is het een gewone lesdag voor onze leerlingen, de Denen bezoeken op die dag
de Deense ambassade in Brussel en het EU-kwartier.
“Vrijdag bezoeken we samen – in het teken van de lessen geschiedenis en Engels – Ieper.
Er staan bezoeken aan de musea, loopgraven en begraafplaatsen op het programma. Na
het bijwonen van The Last Post aan de Menenpoort keren we terug naar Keerbergen.”
Zaterdag 27 februari vertrekken de Deense jongens en meisjes om 10 uur vanop het
schooldomein van KA Keerbergen richting luchthaven, terug naar Denemarken.
In oktober zien de Deense en Vlaamse leerlingen elkaar weer terug.
“Inderdaad. Het is de bedoeling dat de leerlingen uit de klassen wiskunde-wetenschappen,
Latijn-wiskunde en Latijn-wetenschappen in oktober een week naar het Allerød Gymnasium
gaan. Zij zullen dan logeren bij Deense gastgezinnen.”
Voor de journalist: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Hofman,
directeur KA Keerbergen, tel: 015 23 49 33.
KA Keerbergen 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.

