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GO! Atheneum Geraardsbergen organiseert coronaveilige proclamaties!
Onze school is heel blij dat het dit bijzondere coronajaar kon afsluiten met een proclamatieviering voor de laat-
stejaarsleerlingen van het huidige schooljaar 2020-2021 en voor de oud-leerlingen die in juni 2020 moesten 
afstuderen zonder proclamatieviering.
 
Families bleven in hun familiebubbel en kregen een goodiebag met versnaperingen terwijl ook de klas in  
klasubbels moest blijven. Overal bleef afstand en hygiëne, zoals het gehele schooljaar, prioritair. Toch verscheen 
er een grote en fiere lach op veel oud-leerlingen en laatstejaarsleerlingen als ze fier het einde van hun secundai-
re schoolloopbaan konden vieren met dit alternatief evenement. Allemaal kregen ze ook een goodiebag met een 
flesje cava, een jaarboek, een cinematicket, nootjes, chocolade, een poster en uiteraard hun rapport en diploma. 
 
Via filmpjes, een speech van de directeur, een terugblik door een afstuderende leerling, een versierde turnzaal 
‘De Matte’, een muzikaal intermezzo door leerling Sam Böhm (6TW) op de harp en uiteindelijk ook het afroepen 
van de namen van de afgestudeerden kunnen deze leerlingen zich nu dan ook definitief oud-leerling noemen.
 
De school wenst al deze oud-leerlingen dan ook veel succes in hun vervolgstudies of op de arbeidsmarkt.

 
Grote verbouwingswerken aan A-blok gestart
Het GO! Atheneum Geraardsbergen vernieuwt voortdurend en wil de leerlingen ontvangen in een moderne 
en mooie schoolomgeving. Omdat de gevels van de A-blok verouderd waren is de school begonnen met gro-
te structurele verbouwingen. Architectenbureau ‘Hasa’ heeft een volledige nieuwe indeling getekend voor dit 
hoofdgebouw waar nu ultramoderne en open klasruimtes gaan gecombineerd worden met een splinternieuwe 
lerarenkamer en moderne werkruimtes voor leerlingen en personeelsleden. De verbouwingen zullen gedurende 
de volledige vakantie doorgaan en ook volgend schooljaar zullen de werken verder uitgevoerd worden.
 
De school anticipeerde echter al op deze verbouwing en voorziet oplossingen zodat iedere leerling volgend 
schooljaar hopelijk weer kan genieten van voltijds onderwijs op een aangename, groene en amusante campus.

Leerlingen ontwerpen plasticvanger in STEM-workshop  
‘Plastic Soup’
Wetenschapsleerkracht mevr. Bianca Coutereel organiseerde een enorm 
boeiende STEM-workshop voor de leerlingen uit het vijfde en zesde jaar 
‘Techniek-Wetenschappen’ rond de plasticvervuiling die een grote uitdaging 
vormt voor onze planeet.

Via vraagstellingen daagden studenten van de KU Leuven onze leerlingen uit 
het vijfde en zesde jaar TW uit tot het maken van een realistische plasticvan-
ger. Heel wat vakken kwamen aan bod in deze workshop want ze moesten 
bijvoorbeeld uitzoeken waar zich het meest plastic bevindt via de stromin-
gen (aardrijkskunde), welke vissen je vangt samen met je plastic (biologie), 
de invloed op ons ecosysteem (ecologie), chemische afbreekmogelijkheden 
(chemie),... Op het einde presenteerden de verschillende groepjes fier hun 
‘plastic soup’-oplossingen. 
 
Het GO! Atheneum Geraardsbergen blijft inzetten op vakoverschrijdend wer-
ken via projecten en hoopt dat de leerlingen hierdoor een multidisciplinaire 
blik krijgen op het grote probleem van plasticvervuiling.

Atheneum Geraardsbergen bouwt en plaatst weerstation voor VLINDER-project UGent

Het GO! Atheneum Geraardsbergen slaat de handen in elkaar met UGent en de stad Geraardsbergen voor een 
grootschalig meteorologisch project. Het VLINDER-project (Vlaanderen IN DE weeR) beoogt in heel Vlaanderen 
nauwkeurige metingen uit te voeren om het weer en klimaat beter te voorspellen. 

Dit is een uniek citizen science project waarbij de UGent, Vlaamse scholen, onderzoekers en lokale partners een 
netwerk van 70 weerstations monitoren om het weer beter te bepalen in omgevingen waar er vandaag nog geen 
data zijn.

Onder leiding van dhr. Franki Van Neyghem en dhr. Bart Grijseels hebben de leerlingen uit ‘6 Industriële ICT’ dit 
project uitgewerkt. De leerlingen kregen de opdracht om zelf een locatie te bepalen, het weerstation te assem-
bleren, te testen en te plaatsen. Vervolgens zijn ze ook verantwoordelijk voor de analyse van de metingen. 

In de spotlights: Etienne, onze conciërge 
 
Je zag ongetwijfeld al deze ludieke posters in ieder klaslokaal waarbij Etien-
ne, onze conciërge, oproept om de ramen te sluiten en de lichten te doven. 
Graag zetten we Etienne eens in de kijker.
Florian Van Lil ging eens met Etienne praten:

Dag Etienne! Alles goed met u? 
Goed goed, en met jou alles goed? 
Zeker en vast, dank je. Voor de mensen die jou nog niet kennen, hoe zou 
je jezelf beschrijven in één zin? 
Geen idee, manneke. Als je mij wil leren kennen, dan moet je me maar aan-
spreken. 
Dat is inderdaad de beste manier om je te leren kennen. Mag ik toch vra-
gen hoe oud je bent en hoelang je al werkt op onze school?  
Ik ben geboren in 1945, ik ben dus 75 jaar jong! Op 14 juni werkte ik hier 
exact 6 jaar, en daar doe ik graag nog enkele jaren bij! 
Dan ben jij eigenlijk al op je pensioen. Waarom blijf je deze job dan 
doen? 
Ik doe dit werk heel graag. Het geeft me een doel en ik voel me enorm nut-
tig hierdoor. Ik kan mensen helpen en ik beteken iets voor deze school. Meer 
moet dat niet zijn. 
Wat heb je hiervoor eigenlijk gedaan? 
Ik heb 49 jaar gewerkt en 20 jaar daarvan als technisch coördinator in het 
kader van het Social Impuls Fonds. Daar begeleidde ik vooral kansarmen, 
vreemdelingen en zelfs gedetineerden. 
Dat moet een hele ervaring zijn geweest. Heb jij door al die jaren een 
levensmotto gevonden, Etienne? 
Een levensmotto? Nee hoor, maar ik ging vroeger wel elke week naar de mo-
torcross gaan kijken. De enige motto’s die ik nodig heb! 
Dat is een geweldig motto! (lacht) Ten slotte, welke raad wil je aan onze 
leerlingen meegeven voor de toekomst? 
Als je werkelijk iets wilt, dan kan je het. Geloof in jezelf en je bereikt het! 

 
Leerlingen ‘DUAAL LEREN’ vieren dat ze allemaal reeds een job op zak hebben 

De laatstejaarsleerlingen ‘Duaal leren’ combineren praktijk en ervaring op de werkvloer met theorielessen op 
school en werden beloond door mevrn. Venneman en Debevere met een DUAAL-dag vol activiteiten omdat ze 
allemaal reeds een vast contract kregen aangeboden om volgend jaar op de arbeidsmarkt te starten.

Mevr. Venneman, trajectbegeleidster ‘Duaal Leren’,  blikt enorm tevreden terug op een dag vol educatieve spel-
vormen. De leerlingen ‘Duaal leren’ uit het zevende jaar ‘Gebouwenautomatisering’, ‘Zorgkundige/verzorgende’, 
‘Kinderbegeleider’ en ‘Restauratievakman schilder-decorateur’ werkten in de lessen PAV van mevr. Debevere aan 
een dagplanning met een beroepencarrousel, activiteiten die kennis en evenwicht toetsten en afsluitend was er 
ook een groepsactiviteit met bumperballen. 

Natan Vanhove (6EM) maakt eigenhandig een schaarlift 
als GIP-eindwerk!

Natan Vanhove uit het zesde jaar ‘Elektromechanica’ zorgde dit jaar 
voor het meest indrukwekkende GIP-eindwerk. Hij maakte een schaar-
lift waarmee je gemakkelijk de hoogte in kan gaan om elektrische of 
andere werken uit te voeren. Natan begon in oktober 2020 met het 
maken van technische tekeningen en tekende het project volledig in 
een 3D-programma. Daarna werkte hij het project volledig uit zodat 
hij in de paasvakantie reeds in de hoogte kon gaan. Begeleiders dhrn. 
Vandenbossche en Verhellen vonden het één van de indrukwekkendste 
eindwerken van de laatste jaren. Proficiat Natan! 

Maatschappelijke Veiligheid zet in op (nog 
meer) praktijkoefeningen

Het afgelopen schooljaar was er voor de leerlingen uit 
de opleidingen Maatschappelijke Veiligheid eentje met 
tal van workshops en praktijkgerichte oefeningen op 
school. Door de maatregelen tegen de verspreiding van 
Covid-19 konden veel uitstappen niet doorgaan op de 
reguliere manier.

 “Aangezien de praktijkcomponent één van de speer-
punten van de opleiding is, hebben we hier een mouw 
aan gepast door - zodra het kon - workshops naar de 
school te halen”, zegt cursuscoördinator Chris Teirlinck.

 “Zo kregen de leerlingen onder andere workshops van 
Securitas, waarbij de verschillende functies van de bewa-
kingssector werden toegelicht met praktijkdemo’s.  
De dag werd opgevat als jobdag en de leerlingen  
kregen ook instructies in verband met de selectieproce-
dure voor de verschillende functies. Tewerkstelling na de 
opleiding blijft namelijk een van onze prioriteiten. 

Tijdens verdiepingslessen van bewaking worden de leer-
lingen letterlijk klaargestoomd voor een job in de bewa-
kingswereld. Contacten met Securitas, G4S, Seris of T&D 
worden gelegd via de school en de leerlingen worden 
doorheen de sollicitatieprocedure begeleid  
door de leerkrachten bewaking, die een ruime erva-
ring hebben in de sector. En ook dit jaar werpt dat zijn 
vruchten af. De meeste afgestudeerden die aan het werk 
willen gaan, hebben al voor het afstuderen een job in de 
ruime veiligheidssector.”

Ook voor de andere veiligheidssectoren werd afgelo-
pen schooljaar volop ingezet op praktijk op school. De 
leerlingen defensie werden intensief voorbereid op hun 
selectieprocedure bij defensie door sportopdrachten, 
teambuilding en de voorbereiding van hun interview. 

Bij de leerlingen met specialisatie politie lag de focus 
op de voorbereiding van hun selectieproeven voor de 
politieschool. Ook zij kregen dit jaar heel wat workshops 
op school. 

  
  Onze school opent zijn deuren weer op maandag 16 augustus. 
  Wil je graag inschrijven? Een rondleiding of informatie over een  
, bepaalde studierichting? Alle info vind je terug op onze website!

  Nieuwe leerlingen van het derde jaar worden om 08.30 uur  
  op de speelplaats opgevangen op woensdag 1 september 2021.
  
  Prettige vakantie! 

Beste lezer

Met onze tweede nieuwsbrief sluiten we tegelijkertijd een bizar 
schooljaar af. Het was uitdagend maar energievretend tegelijker-
tijd zowel voor de leerlingen als voor het personeel. Ik hoop dan 
ook samen met u op een septemberstart in normale omstandig-
heden. Voorlopig gaan wij ervan uit dat wij opnieuw op een tradi-
tionele manier kunnen starten, bij wijzigingen brengen wij ieder-
een natuurlijk op de hoogte.

Het voorbije jaar bracht echter ook enkele mooie projecten en 
resultaten met zich mee. In wat volgt, sommen we er nog een 
aantal op. Een terugblik op het volledige schooljaar kan u natuur-
lijk steeds op onze website en onze facebookpagina vinden, want 
onze school bruist van het talent!

Volgend jaar vliegen we er opnieuw in. Maar eerst even genieten 
van een (hopelijk) zorgeloze en zonovergoten zomervakantie! Ik 
wens jullie veel leesplezier, fijne vakantie!

 

Brecht Persoons
directeur
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