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KA Keerbergen organiseerde twee duurzame dagen voor de leerlingen van het vijfde leerjaar
Humane Wetenschappen

KA KEERBERGEN WIL ECOLOGISCHE GOESTING
OPWEKKEN BIJ LEERLINGEN
Atheneum Keerbergen organiseerde twee duurzame dagen. De leerlingen werden
onder meer uitgedaagd om na te denken over mogelijke bio-ecologische
bouwoplossingen, grondstoffenproblematiek, alternatieven voor vlees en het geven
van een tweede leven aan producten. De dagen werden afgesloten met een spel rond
de CO2-uitstoot. “Ik ben ervan overtuigd dat wanneer jongeren zich realiseren dat ze
deel uitmaken van een eco-LOGISCHE oplossing, goed voor het milieu en in feite
evident, ze goesting krijgen in het realiseren van een samenleving waar er 'genoeg,
voor altijd en voor iedereen' zal zijn...”, zegt Eva De Hert, parttime leerkracht esthetica
en wetenschappelijk tekenen en architecte.
Eva De Hert, leerkracht esthetica en wetenschappelijk tekenen, volgde een postgraduaat
Bio-ecologisch bouwen. Als onderdeel van haar afstudeerpaper stak ze twee duurzame
dagen voor haar leerlingen in elkaar. “Bevlogen leerkrachten willen al hun opgedane kennis
delen hè”, lacht Kurt Hofman, directeur van het atheneum Keerbergen. “En wij geven
hiervoor de ruimte. Deze extra leerstof past namelijk 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.”
Wat hielden de duurzame dagen in?
De leerlingen startten met de workshop 'Over the top'-'klimaat voor een nieuwe wereld' van
Goodplanet waarin ze uitgedaagd werden om 'out-of-the-box' nieuwe, duurzame oplossingen
te bedenken. In de workshop 'Heavy Metal' van StudioGlobo maakten ze kennis met de
grondstoffenproblematiek en daarbij kwam ook de Noord-Zuid-relatie voldoende aan bod.
Verder stonden er ook twee 'hands-on' werkwinkels op het programma. EVA, kort voor
Ethisch Vegetarisch Alternatief leidde de vegetarische kookworkshop in goede banen. De
leerlingen kregen twee alternatieven voor broodbeleg voorgeschoteld: een wortel-martino en
een rode bieten spread met walnoten. Ze kookten ook zelf hun vegetarische lunch:
tomatensaus met veggieballetjes en aardappelpuree.
“Aangezien leerlingen in hun leven met een schaarste aan grondstoffen geconfronteerd
zullen worden, werden ze in een workshop 'Second Life@School'* uitgedaagd om zelf
creatieve oplossingen te bedenken. In deze werkwinkel gingen ze aan de slag met dia's.
Deze kregen een tweede leven als frame voor een dialamp of als pixel-painting. Leerlingen
met een eigen voorstel voor een creatief project konden ook hun ding doen. Zo ontstond er
een wisselwerking tussen verschillende ideeën. Er werd bijvoorbeeld met paletten een
lounge meubel gecreëerd met bijhorende salontafel met geïntegreerde dia-lamp”, zegt Eva
De Hert.
Overtuigd van het nut om als creatieve flexitariër door het leven te gaan werden de
duurzame dagen afgesloten met een serious urban game ‘My Keerbergen 2050'.
“In twee teams probeerden de leerlingen zoveel mogelijk C02 uit de lucht te halen of er net in
te pompen... De ene klas was immers voorstander van een alternatieve en duurzame leefstijl

terwijl de andere klas uitdrager was van onze huidige consumptie- en verspilmaatschappij.
Dit spel werd ontwikkeld voor en door jongeren in samenwerking met de milieudienst van de
stad Gent en [ew32]. Al 'spelend' staken de leerlingen heel wat op over hoe ze in hun
dagelijks leven CO2 kunnen bekampen met een extra 'workout' als surplus.”
De dia-creaties, die gerealiseerd konden worden dankzij de hulp van het dia-archief van
Louis Moeyersoms geschonken aan de leerlingen door zijn vrouw Nelly en dochter Chris,
zullen verkocht worden op de opendeurdag van de school op 30 april 2016 waarbij de
opbrengst zal gaan naar een goed doel, gekozen door de leerlingen.
“In de overtuiging dat een school een plaats is waar een transitie kan starten, wil ik de
directie overtuigen van de nood aan het opmaken van een EDO actieplan (Educatie voor
Duurzame Ontwikkeling). Als architect wil ik jongeren initiëren in een milieubewuste
mentaliteitswijziging aangaande wonen en (ver)bouwen. Met als doel het jaar 2050, het jaar
waartegen België moet geëvolueerd zijn naar een koolstofarme maatschappij. Die transitie is
gezien de huidige stand van zaken in België op architecturaal en stedenbouwkundig gebied
een hele uitdaging. Een uitdaging waarvoor we iedereen op dezelfde golflengte moeten
krijgen. Dus kunnen we best nu onze jongeren als toekomstige bouwheren aanspreken”,
denkt Eva. “Ik ben ervan overtuigd dat wanneer jongeren zich realiseren dat ze deel
uitmaken van de oplossing, ze ‘goesting' krijgen in het realiseren van een samenleving waar
er 'genoeg, voor altijd en voor iedereen' zal zijn...
*Second Life @ School is een project van Broederlijk Delen, Studio Globo, BOS+ en CATAPA, met steun van de
Vlaamse Overheid.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Hofman, directeur KA Keerbergen, tel: 015 23 49 33.
Zie ook foto’s in bijlage.

KA Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 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.

