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Nieuwsbrief van het GO! Atheneum Geraardsbergen

Intro van onze directeur
Dhr. Brecht Persoons
Beste lezer
Aan het eind van het eerste semester van dit schooljaar kunnen
we niet anders dan vaststellen dat we nog steeds geen gewoon
schooljaar achter de rug hebben en dat dit nog wel even zo zal
zijn. Maar hoe moeilijk het soms ook is, opgeven staat niet in het
woordenboek van het GO! atheneum Geraardsbergen. Digitale
vergaderingen, klassenraden en oudercontacten zijn we ondertussen gewoon. Ook een vorm van hybride onderwijs zal in de
toekomst wellicht blijven bestaan. En dat hoeft geen probleem te
zijn. Leren doe je immers overal, los van plaats, en op elk moment,
ons hele leven lang. Ik kan niet anders dan concluderen dat deze
gezondheidscrisis ervoor gezorgd heeft dat het onderwijs zich
moest heruitvinden, maar dat dit tevens de trigger kan zijn voor
een nog kwaliteitsvoller onderwijs dat aangepast is aan de moderne samenleving en leerlingen nog beter klaarstoomt voor een
toekomst, die onvoorspelbaar is.
In deze nieuwsbrief zal u alvast zien dat onze school niet stilstaat.
Leerlingen hebben zich de voorbije periode op diverse manieren
onderscheiden, zowel binnen als buiten de school. En ook het
personeel blijft het beste van zichzelf geven. Dit alles toont nog
maar eens aan dat een school veel meer is dan een plaats waar
enkel les wordt gegeven. En daar zijn we trots op.
Ik wens u, beste lezer, alvast een prettige kerst en een gelukkig
nieuwjaar, maar bovenal een goede gezondheid toe.
Brecht Persoons
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Leerlingenraad schenkt 585 euro aan ‘Peperkoekenhuis Geraardsbergen’ door verkoop
van cake en warme chocolademelk tijdens ‘Warmste Week van het KA’
De leerlingenraad van het GO! Atheneum Geraardsbergen organiseerde eind november de ‘Warmste Week
van het KA’. Door de verkoop van warme chocolademelk en cake konden ze een mooi bedrag bij elkaar sparen. Ook de winst van de hotdogverkoop van de activiteit ‘Dag van de jeugdbeweging’ werd hier aan toegevoegd waardoor de leerlingenraad tot het schitterende bedrag van 585 euro kwam.
Voorzitster Ika De Gent (6ST) en secretaris Jitte Van Lierde (6HW) waren heel blij dat ze dit bedrag konden
schenken aan een lokaal goed doel: Het ‘Peperkoekenhuis Geraardsbergen’. Het gebouw in de Boelarestraat
in Geraardsbergen biedt alle inwoners een polyvalente, dichtbij gelegen ruimte aan die gebruikt kan worden
om aan uitwisseling te doen, een band te scheppen, workshops te organiseren, enzovoort.
Het GO! Atheneum Geraardsbergen blijft inzetten op de lokale verankering en is heel blij dat de leerlingen
zoveel inzet hebben getoond voor deze acties.

Overzicht van de infrastructuurwerken op het Atheneum in het kalenderjaar 2021
Het GO! Atheneum Geraardsbergen is als locatie in enorme transitie en wordt elk jaar weer een modernere en
mooiere leer- en leefcampus. Heel wat zaken springen direct in het oog, zoals de mooie graffitiwall die in 2021
werd aangebracht op de nieuwe sportzaal ‘De Matte’ of het mooie speelplaatsmeubiliair met planten, banken,
tafels en moderne vuilnisbakken, alles gemaakt door onze leerlingen in de praktijkvakken.
Daarnaast werd er ook enorm geïnvesteerd in fysiek materiaal! Lokalen werden geschilderd, linoleum werd
geplaatst, airco werd geïnstalleerd en er kwamen laadpalen voor elektrische wagens aan de
‘Carrosserie’-afdeling. Door de grote renovatiewerken aan ons hoofdgebouw (een meerjarenproject) werden
er ook tijdelijke klascontainers verbouwd en werden er zelfs nieuwe lokalen gecreëerd in wat vroeger de eetzaal
was.
De afbraakwerken aan de B-blok gaan verder en ondertussen werden poorten geautomatiseerd, werd er nieuwe
verlichting geïnstaleerd en kregen de praktijklokalen nieuwe wartemblazers. De school investeerde ook hard in
nieuw (werk)materiaal: alle leerlingen en personeelsleden krijgen een chromebook en er werden nieuwe
beamers, flexibel schoolmeubilair, een hogedrukreiniger, een verzorgingspop en sportmateriaal aangekocht.

Leerlingen in de kijker!
Topveldrijdster Xaydée Van Sinaey - 5EW
Het GO! Atheneum Geraardsbergen wil graag Xaydée Van Sinaey in de bloemetjes
zetten voor haar schitterende sportieve prestaties in het veldrijden.
Xaydée (16 jaar - 5 Economie-wiskunde) werd vierde op het EK Veldrijden in
Drenthe in haar categorie ‘junioren-vrouwen’. Het vriendelijke meisje uit Schendelbeke toont hiermee nogmaals aan dat ze de Belgische vrouwelijke veldrithoop
is voor de toekomst. Op onze website kan je een verslag lezen waar Xaydée vertelt
over de vele opofferingen die ze maakt en ook de passie die ze voelt om mee te
draaien op topsportniveau. Xaydée werd al meermaals Belgisch kampioen en
won al verschillende wedstrijden. Ze droomt terecht van wereldbekerwedstrijden
en hoopt nog mooie titels te pakken voor team Belgium. Succes Xaydée!
Het schaaktalent van Gabriël Beukenhorst - 3 Latijn
Het GO! Atheneum Geraardsbergen zet graag Atheneumleerling Gabriël
Beukenhorst in de schijnwerpers voor de mooie vierde plek die hij behaalde in zijn
leeftijdscategorie op het ‘Belgisch Jeugdkampioenschap Schaken’ in zaal
Floreal in Blankenberge.

Het engagement bij de VSK van Merel Straetmans - 6 Kantoor
Als school zijn wij fier op de toewijding van zesdejaarsleerling
‘Kantoor’ Merel Straetmans die zich inzet voor de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).
Merel is ook lid van de ‘Raad van Bestuur van de Vlaamse Scholierenkoepel’ en
geeft daar met vijf scholieren dus ook rechtstreeks advies aan de overheid.
Momenteel wordt er gewerkt rond het thema ‘mentaal welzijn op school’.”
Atheneum geeft WC-ruimtes een taalbad in ludiek en
artistiek project ‘De Pot Op’

Mevr. Mieke Vanderroost, taalleerkracht op het GO! Atheneum Geraardsbergen,
heeft haar schouders gestoken onder een project dat de WC’s van de leerlingen transformeert in artistieke taalruimtes. Samen met de hulp van enkele
werklustige collega’s en de creatieve leerlingen van ‘Schilderen en decoratie’
worden de saaie WC-ruimtes omgetoverd tot kleine kunstwerkjes.
De WC-muren krijgen allemaal opvallende nieuwe kleuren en worden volgeschreven met teksten, woorden of poëzie. Zo zullen er Franse, Engelse en
Duitse WC-ruimtes verschijnen maar ook grappige WC-ruimtes zoals het ‘Taalvoutjeskot’, het ‘Poëziekot’, het ‘Liefdeskot’, het ‘openingszinnenkotje’ en het
‘bekende quotes uit films -kotje’! De bedoeling van dit initiatief is niet alleen
om de schoolomgeving aangenamer te maken maar ook om de leerlingen
aan te zetten tot het lezen van teksten en boeken. Het belang van taalgebruik
wordt hiermee nogmaals in de kijker gezet.

Amusant en grappig kerstfilmpje met verschillende
bekende KA-gezichten wenst jullie prettige feesten!
Het GO! Atheneum Geraardsbergen heeft besloten om dit
jaar een ludieke digitale kerstkaart te versturen. Dit filmpje
waarbij een kerstmascotte door het volledige school100-dagenfuif of niet?
domein van het GO! Atheneum Geraardsbergen wordt
gegooid kan je terugvinden op de website van de school,
In normale omstandigheden organiseert het
op onze facebookpagina, op youtube en door verder te
100-dagencomité van het Atheneum een jaarlijkse klikken via de PDF-versie van deze nieuwsbrief in de
fuif. Met de winst van die 100-dagenfuif
bijlage van deze mail.
organiseert het dan een gratis galabal voor
alle laatstejaarsleerlingen.
In het filmpje zien jullie verschillende medewerkers van
het GO! Atheneum Geraardsbergen terugkeren. Natuurlijk
De meeste voorbereidingen waren reeds getroffen wenst ons volledige team alle leerlingen, ouders, familieom op vrijdag 4 februari een feest te organiseren leden en sympathisanten een gezond, veilig en leuk 2022!
in JC De Spiraal met DJ’s Rover, Hide N Seek,
Pjajja, MDLA en E-man.
Door de strengere coronamaatregelen en de
steeds veranderende verplichtingen door de overheid zal de directie van de school na
de kerstvakantie beslissen of de fuif al dan niet
kan doorgaan. De school vindt de gezondheid en
veiligheid van alle jongeren het allerbelangrijkste
en zal dit dan ook enkel organiseren indien beide
voldoende gewaarborgd zijn. Bij een eventuele
noodzakelijke annulering zal de school er alles aan
doen om toch nog een galabal aan te bieden.

Dag van de jeugdbeweging op het Atheneum!

Atheneumleerkracht Hannelore Meganck volgt in Cyprus seminarie rond klimaatverandering
Tijdens de herfstvakantie ging mevr. Hannelore Meganck, leerkracht gedragswetenschappen en opvoedkunde,
naar Pafos in Cyprus om deel te nemen aan het ‘Climate Change Contact Seminar for Small Scale Projects’.
Mevr. Meganck legde er internationale contacten met andere scholen om samen te brainstormen over kleinschalige schoolprojecten rond het thema klimaatverandering. Er waren maar liefst 12 verschillende landen aanwezig, een meer dan geslaagde uitwisseling tussen internationale schoolgemeenschappen dus!

Atheneumleerlingen ondersteunen 11-novemberviering in Geraardsbergen
De leerlingen uit de richtingen ‘Defensie en veiligheid’ en ‘Maatschappelijke Veiligheid’ van het GO! Atheneum Geraardsbergen gaven op 11 november het beste van
zichzelf tijdens de herdenkingsplechtigheid van de stad Geraardsbergen voor de
gesneuvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Dhr. Teirlinck verklaart: “De leerlingen van onze school waren prominent aanwezig
tijdens deze plechtigheid. Ongeveer 65 leerlingen van onze splinternieuwe studierichting ‘Defensie en veiligheid’ marcheerden in kostuum mee in het eerbetoon en
zij legden ook een krans aan het oorlogsmonument. Het was hun eerste deelname
en het was dan ook heel leuk dat ze de ‘poppies’ mochten afschieten, waardoor
deze jongeren meteen veel verantwoordelijkheid kregen. Onze leerlingen van het
Se-N-Se jaar ‘Maatschappelijke Veiligheid’ ondersteunden de rondgang van de
lagereschoolkinderen. Een geslaagd evenement en een mooi eerbetoon, waar wij
met onze jarenlange vakexpertise graag aan meewerkten.”
Creatieve workshops, gekke tekeningen en educatieve infosessies dankzij samenwerkingsverband tussen
GO! Atheneum Geraardsbergen en ‘Stripfestival Geraardsbergen’
Het GO! Atheneum Geraardsbergen kreeg met Staf Sunaert (scenarist en organisator van het Geraardsbergse
Stripfestival), Ingrid De Vuyst (kunstenares en tekenaar) en Jean Marie Van Den Berghe (mede-organisator van
het Stripfestival) creatief volk over de vloer die met enkele interessante workshops de liefde voor het
stripverhaal kwam doorgeven aan de jongeren van de klassen 6ST en 5VZ.
De leerlingen kregen les over de geschiedenis van het Belgische stripverhaal en kregen ook tips om samen met
P.O.-leerkracht mevr. Niemegeers zelf een stripverhaal te maken. De eindresultaten zullen jullie allemaal kunnen
bekijken op het tiende Stripfestival van Geraardsbergen in JC De Spiraal op zondag 22 maart 2022. Het GO!
Atheneum Geraardsbergen blijft inzetten op lokale samenwerkingen met allerlei educatieve partners.

Prettige feestdagen en tot in 2022!
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