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KA Keerbergen organiseert een Dag van de Leerlingenraad op dinsdag 18 oktober van

11u50 tot 14u20, Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen

DAG VAN DE LEERLING
Jaarlijks is er een dag van de leerkracht. Op atheneum Keerbergen is er nu ook
een dag van de leerlingenraad. “Voor en door de leerlingen georganiseerd. Op
die manier willen we alle leerlingen bewust maken van het feit dat de
leerlingenraad ertoe doet. Dat ze in samenspraak met de directie dingen kan
verwezenlijken”, zegt Kurt Hofman, directeur van atheneum Keerbergen.
School maak je niet alleen, dat doe je samen. Dat is de boodschap van de Dag van
de Leerlingenraad.
Tijdens een extra lange middagpauze op dinsdag 18 oktober, van 11u50 tot 14u20,
worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals bierbakkenklimmen, Kubbwedstrijden, krachtmetingen tussen leerlingen en leerkrachten en is er speciaal die
dag een frietjesverkoop, vers gebakken in onze keuken.
“We willen een festiviteit creëren waar jong en oud samen dingen doen. Participatie
en burgerschap brengen we op een ludieke manier onder de aandacht. Zo zal de
inzet tijdens de wedstrijdjes tussen de leerlingen en leerkrachten ten voordele van
het rode neuzenproject zijn”, zegt Kurt Hofman, directeur van atheneum Keerbergen.
Met de Dag van de Leerlingenraad geeft atheneum Keerbergen die raad een
duidelijk gezicht.
“De leerlingenraad wordt hier serieus genomen. Zij heeft inspraak. Op onze school
beslissen schoolraad, ouderraad en leerlingenraad samen als het om regels en
afspraken gaat. Dat werkt beter dan eenzijdig opgelegde beslissingen. Het wakkert
ook het verantwoordelijkheidsbesef aan. Leerlingen ervaren in de minimaatschappij
die een school is datgene waar de grote maatschappij op is gebaseerd: het systeem
van rechten en plichten, van geven en nemen.”
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 13.000 leerlingen, 6.000 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een 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.

