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Scholen van Scholengroep 5 - de groep verenigt 36 scholen en instellingen van het
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de regio Mechelen, Heist-op-denBerg en Keerbergen – organiseren eigen zaalvoetbal- en volleybalcompetitie.

LEERKRACHTEN VOETBALLEN SAMEN
Het onderwijzend personeel van de scholen uit de regio Mechelen, Heist-opden-Berg en Keerbergen organiseert al drie jaar een onderlinge
zaalvoetbalcompetitie. Dit jaar kwam er ook een volleybalcompetitie bij.
“Onderwijzers hebben nu eenmaal geen zittend gat”, zegt Roel Van den broeck,
leerkracht van KA Lyceum. “Bovendien wijzen we onze leerlingen tijdens de
lessen op het belang van bewegen. Dan kunnen we zelf niet achterblijven hè.”
Wat begon als een potje voetbal onder collega’s, is ondertussen uitgegroeid tot
een jaarlijks terugkerende competitie. En de drang om te winnen nam ook elk
jaar toe. “De deelnemende scholen gaan er echt voor.”
Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ brengen de scholen van
Scholengroep 5 de leerlingen naast vaardigheden en kennis ook sport en beweging
bij. De leerkrachten zetten met een voetbal- en volleybalcompetitie alvast hun beste
beentje voor om het sportieve voorbeeld te geven.
De zaalvoetbalcompetitie tussen de verschillende scholen is stilaan een traditie, want
ze vond al voor het derde jaar op rij plaats. Met basisschool Ter Berken uit Hofstade
nam voor het eerst ook een basisschool deel. “En niet onverdienstelijk. Dankzij winst
in de kleine finale tegen KTA Wollemarkt uit Mechelen behaalde basisschool Ter
Berken meteen een podiumplaats.”
De twee ‘sportiefste leerkrachtenteams’ waren net als bij de vorige edities Campus
Lyceum uit Mechelen, de winnaars van 2009, en Campus Keerbergen. Na een
felbevochten finalestrijd toonde titelverdediger Campus Keerbergen zich uiteindelijk
net iets sterker.
Na afloop van de finale werden de spelers en supporters van alle deelnemende
scholen door de algemeen directeur van Scholengroep 5, mevrouw Linda Van
Achter, en door de coördinerend directeur secundair onderwijs, mevrouw Greet
Callens, uitgenodigd op een drankje en een hapje. Ook de volleyballers en
volleybalsters, die voor het eerst een competitie betwistten, waren van de partij.
Bij de bekeroverhandiging sprak Linda Van Achter alvast de wens uit dat dit
sportieve initiatief nog lang navolging mag krijgen. “Het is niet alleen goed voor de
gezondheid, maar ook voor de samenhang van de groep. Teambuilding is
belangrijk.”
Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 2000 cursisten avondonderwijs en 36 instellingen één van de grootste
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.

