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Busleyden Atheneum in Mechelen heeft 216 leerlingen meer dan vorig jaar en telt nu
2794 leerlingen. De school werft 18 extra leerkrachten aan als aanvullend team voor
co-teaching, vervangingen, projectwerking, enzovoort.

BUSLEYDEN ATHENEUM GROEIT MET 8%
Busleyden atheneum noteert een stijging van het leerlingenaantal met 8,24%.
De groei zit vooral in het eerste leerjaar A, maar ook in de andere leerjaren en
studierichtingen zijn heel wat nieuwe leerlingen ingeschreven. Alle zeven
campussen gaan er op vooruit. Om de sterke groei op te vangen, werft
Busleyden Atheneum per 1 oktober achttien extra leerkrachten aan.
“Gezien de sterke groei van onze school zijn deze extra leerkrachten uiteraard zeer
welkom. We kunnen ze inschakelen voor tijdelijke vervangingen bij ziekte, maar ook
ter ondersteuning van de vakleerkrachten bij bepaalde projecten of als co-teacher in
grote klasgroepen”, zegt Stefaan Croonen van Busleyden Atheneum. “Verder kunnen
ze ook helpen bij de individuele remediëring van leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. Onze leerlingen zullen er dus zeker wel bij varen”.
De aanwerving van de extra leerkrachten gebeurt in het kader van het pilootproject
‘lerarenplatform SO’, de vervangingspool van tijdelijke leerkrachten die
onderwijsminister Hilde Crevits aan een beperkt aantal scholengemeenschappen in
Vlaanderen heeft toegewezen om het lerarentekort op te vangen.
Busleyden Atheneum ging op 1 september 2015 van start. Sindsdien noteert de
school jaar na jaar een toename van het aantal leerlingen.
Een verklaring voor het succes? “Ieder kind heeft talent. Voor Busleyden Atheneum
is dat een belangrijk uitgangspunt. Daarom heeft elke campus een duidelijk accent,
studieaanbod en pedagogisch-didactische aanpak. Maar tegelijkertijd werken de
campussen nauw samen. De school heeft bovendien specifieke expertise in huis,
bijvoorbeeld voor kinderen met autisme. Iedereen kan er terecht”, zegt Michèle
Vervotte, coördinerend directeur secundair onderwijs van GO! scholengroep 5.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 36 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.

