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GO! Atheneum Keerbergen organiseert vier duurzame dagen voor al haar laatstejaars
(leerlingen zodat die eind juni de school verlaten met een global warNing, 23/02, 24/02,
25/04 en 28/04, Vlieghavenlaan 18, Keerbergen.

ATHENEUM KEERBERGEN GEEFT LAATSTEJAARS EEN
GLOBAL WARNING MEE
GO! Atheneum Keerbergen organiseert vier duurzame dagen. De werkgroep
duurzaamheid wil de aandacht vestigen op een aantal duurzame thema's die
dagdagelijkse aanknopingspunten hebben met de leefwereld van jongeren. Ze wil de
leerlingen duidelijk maken dat zij als jongeren deel uitmaken van de oplossing en bij
hen de goesting aanwakkeren om samen een samenleving te realiseren waar er
'genoeg, voor altijd en voor iedereen'* zal zijn. (*De Brundtland definitie, ooit opgetekend uit
een kindermond).
“De duurzame dagen passen in onze ambitie om de toekomstige generatie sterk
milieubewust te maken. Als we onze leerlingen vandaag kunnen overtuigen van een bewust
duurzame levensstijl, passen ze dit morgen hopelijk toe in hun eigen leven” zegt Kurt
Hofman, directeur van het GO! atheneum Keerbergen.
Programma van de duurzame dagen:
Donderdag 23/2: lezing 'Eerste hulp bij klimaatverwarring' door auteur en historicus Pieter
Boussemaere.
Deze lezing gaat over de essentie van de klimaatkwestie. Want ondanks de vele mediaaandacht bestaat er nog veel verwarring over dit onderwerp. Leerlingen ontdekken hoe
warm/koud het vroeger was en waarom de huidige opwarming uitzonderlijk is. Zonder twijfel
zullen ze tot nieuwe en zelfs onverwachte inzichten komen.
Vrijdag 24/2: lezing van Dos Winkel van de Sea First Foundation
De doelstelling van de Sea First Foundation is enerzijds sensibilisering over de
ecosysteemdiensten van onze oceanen en het belang daarvan voor mens, dier en natuur en
anderzijds de huidige bedreigingen voor onze oceanen. Onderwerpen die zeker aan bod
zullen komen zijn: overbevissing, plastic soep (vervuiling op zee), klimaatverandering en
verzuring, welzijn van zeedieren, …
Verder volgen de leerlingen die dag twee workshops:
De workshop 'Heavy Metal' door Studio Globo over de grondstoffenproblematiek en de
Noord-Zuid relatie. Leerlingen ontdekken wie de wereldwijde grondstofhandel in handen
heeft. En welke gevolgen de aanwezigheid van grote mijnbedrijven heeft op de lokale
bevolking en het milieu. We stellen de vraag hoe we evolueren naar een duurzamer en
eerlijker gebruik van al die grondstoffen? Met interactieve werkvormen en filmfragmenten
worden de leerlingen begeleid tijdens hun zoektocht.
De workshop 'Over the Top – klimaat voor een nieuwe wereld' door Goodplanet waarin
de leerlingen uitgedaagd worden om out-of-the-box nieuwe duurzame oplossingen te
bedenken. De module 'SHOP TILL YOU DROP' gaat over consumptie en afval, de module
'STOP!' over duurzame mobiliteit en de modules 'WEET WAT JE EET', 'LICHTPUNT' en
'KOP NOCH STAART' respectievelijk over duurzame voeding, energie en wonen en over
natuur en biodiversiteit.
Dinsdag 25 april en vrijdag 28 april zijn er 'hands-on' werkwinkels en spelen de leerlingen
het spel 'My City 2050'. in Mechelen. De ambitie van het spel is om gedragsverandering te
bekomen door jongeren een game te laten spelen dat door andere jongeren mee gecreëerd
is en aansluit bij hun leefwereld. Leerlingen krijgen inzicht in duurzaamheidsvraagstukken en
gaan probleemoplossend aan de slag. Dit spel is tevens een leuke afsluiter van het project.

Zaterdag 6 mei organiseren we een toonmoment op de opendeurdag van onze school
waarbij de laatstejaars op basis van hun ervaringen in het project een boodschap
vormgeven die ze de andere leerlingen, ouders, familie en vrienden willen meegeven. Ze
bouwen daarvoor een kleine tentoonstelling, maken foto- en of filmcollages, 3-dimensionale
creaties, ...
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Hofman, directeur KA Keerbergen, tel: 015 23 49 33.
GO! Atheneum Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600 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.

