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DUAALdag, vol waterpret en workshops, vormt perfecte afsluiter voor leerlingen ‘duaal 
leren’

Op het GO! Atheneum Geraardsbergen kunnen leerlingen in sommige richtingen ‘duaal leren’; dat is school en 
werkvloer combineren. Om deze leerlingen te bedanken voor hun puike prestaties bij de verschillende stagebe-
drijven organiseerden mevrn. Debevere en Venneman een heuse ‘DUAALdag’ vol workshops en waterpret voor de 
laatstejaarsleerlingen die dit jaar hun schooljaar binnen het duale traject hebben afgelegd. 

De leerlingen begonnen de dag met een lekker ontbijtje om daarna de volledige voormiddag vakgerelateerde 
workshops te geven aan hun medeleerlingen. De leerlingen van ‘Elektrische installaties duaal’ gaven bijvoorbeeld 
een workshop aan de leerlingen van ‘Kinderzorg duaal’ en daarna werden de rollen omgedraaid.

In de namiddag vertrokken de leerlingen met de mountainbikes van de school naar ‘De Gavers’ waar ze een volle-
dige namiddag teamspelletjes speelden. Pizza was het hoofdingrediënt van een lekkere lunchbreak waarna de jon-
geren het water opgingen met pedalo’s en Canadese kano’s. Terug op het land werden er verschillende teamspellen 
gespeeld zoals: twister, waterpistoolspelletjes, een eigen variant op het tv-programma ‘De Mol’ en het traditionele 
buitenspel ‘Kubb’.

Voor mevr. Debevere is ‘DUAALdag’ zonder twijfel de mooiste dag van het schooljaar. Ze bedankt de leerlingen 
voor hun inzet tijdens deze ludieke dag vol pret en prijst hun vastberadenheid gedurende het ganse schooljaar. Het 
GO! Atheneum Geraardsbergen wenst deze leerlingen ‘duaal leren’ veel succes bij hun toekomstige werkgevers en 
hoopt dat ze genoten hebben van hun speciale dag.

 

 
  Terugblik: leerlingen ontdekken de wereld tijdens avontuurlijke Erasmusreizen

Kroatië, Gambia, Frankrijk, Italië, Spanje en Denemarken waren de landen waar           
leerlingen van het GO! Atheneum Geraardsbergen naartoe trokken voor interna-
tionale stageopdrachten. De Vlaamse jongeren gingen er onder begeleiding van 
enkele leerkrachten proeven van de buitenlandse arbeidsmarkt en ontwikkelden 
er natuurlijk ook heel wat vaardigheden die hen klaarstomen tot kritische wereld-
burgers.

Deze buitenlandse Erasmusreizen zijn volledig gratis voor de leerlingen door 
het samenwerkingsverband tussen het GO! Atheneum Geraardsbergen en het 
project ‘Erasmus +’. Gedurende twee weken leefden, leerden en werkten de 
leerlingen in kleine groepen in een buitenlandse context. Zo gingen de Athe-

neumleerlingen van ‘Schilderen en decoratie’ en ‘Industriële ICT’ naar Turijn en vertrokken de leerlingen uit de rich-
ting ‘Techniek-wetenschappen’ naar het Kroatische eiland Krk. De leerlingen ‘Boekhouden-informatica’ en ‘Secretari-
aat-talen’ vlogen naar het zuiden van Frankrijk (Perpignan) en de leerlingen uit het zesde jaar ‘Sociale en technische 
wetenschappen’ trokken nog verder naar de zonnige bestemming Cordoba.

Met de mooie stad Roskilde in Denemarken beleefden de leerlingen van het zevende specialisatiejaar ‘Integrale 
veiligheid’ alvast een echt vikingavontuur. De meest verre bestemming werd echter aangedaan door de leerlingen 
uit de richting ‘Verzorging’ die door een samenwerking met ‘Studenten zonder grenzen’ en ‘Joetz’ werkten in zor-
ginstellingen op Kotu Beach in Gambia. Een team van personeelsleden van het GO! Atheneum Geraardsbergen trok 
ook zelf op uitwisseling naar de Faeröer eilanden waar ze kennis maakten met de innovatieve onderwijstechnieken 
en de hypermoderne infrastructuur die gebruikt worden op de eilandengroep uit de Atlantische oceaan.
 
Het KA blijft ook volgend schooljaar inzetten op deze leerrijke uitwisselingen en hoopt dat alle leerlingen met een 
voldane blik terugkijken op hun buitenlandse avontuur.

Beste lezer

We naderen het einde van het schooljaar, een jaar waarin alles 
eindelijk terug wat normaler verliep. We konden opnieuw op 
uitstap met de leerlingen, terug op GWP of buitenlandse stage en 
ook de 50-dagen mochten opnieuw georganiseerd worden, dit 
jaar zelfs aangevuld met een heus galabal. Ook de OC’s en GIP’s 
mochten weer uitgebreider plaatsvinden, waarbij heel wat leer-
lingen aantoonden dat ze klaar zijn voor het hoofdstuk na hun 
secundaire schoolloopbaan.

Daarnaast werd de modernisering van het onderwijs ingevoerd op 
onze school, met tal van nieuwe studierichtingen, en kregen alle 
leerlingen een chromebook in bruikleen. Ook startten de renova-
tiewerken op onze campus op. Opnieuw heel wat vernieuwingen 
dus, die soms voor de nodige moeilijkheden zorgen, maar die ons 
tegelijkertijd ook uitdagen om flexibel om te gaan met ons onder-
wijs. 

In deze nieuwsbrief kan u dan ook zien wat er de voorbije maan-
den allemaal op het programma stond voor onze leerlingen en 
ons personeel. Op deze manier blijven we verder inzetten op de 
missie van onze school, om een plaats te zijn waar iedereen graag 
en goed leert en leeft.

Ik wens iedereen alvast een prettige, deugddoende en zorgeloze 
zomervakantie toe.

www.ka-geraardsbergen.bewww.ka-geraardsbergen.be
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GIP in de kijker: 6ST organiseert animatiedag FUNland rond gezonde voeding en beweging
 
De leerlingen van het laatste jaar ‘Sociale en technische wetenschappen’ organiseerden een ludieke animatie-
dag voor de kinderen van basisschool GO! Centrum. Alles stond in het teken van gezonde voeding en bewe-
ging. De animatiedag was enorm divers! Zo was er een poppenkast en een trein langs verschillende actieve en 
educatieve standjes (kidipong, appels vs. peren, fruitkunstwerken, gezonde smoothies maken, fruitmemory, ...). 
Een geslaagd GIP-eindwerk en een heerlijke dag voor de jongeren, de schoolkinderen en de jury.

 

GO! Atheneum Geraardsbergen wijdt nieuw 
hyperuitdagend elektriciteitslokaal in

Gedurende een volledig schooljaar werkten de 
leerlingen van het 3de en 4de jaar ‘Elektrische 
installaties’ aan de volledige transformatie van 
een bouwwerf tot een mooi nieuw lokaal vol 
polyvalente projecten. Hierdoor worden de leer-
lingen klaargestoomt voor de uitdagingen van 
de nieuwe leerplandoelen.

De ruimte werd natuurlijk mooi geverfd en 
er werd zelf een mini-huis nagebouwd in het 
lokaal. Dit 3D-huis zorgt ervoor dat leerlingen 
kunnen werken in een realistische werkomge-
ving. De projecten zijn enorm uitdagend en 
gevarieerd! Zo zijn er oefeningen rond camera-
bewaking, sturing van verkeerslichten, straatver-
lichting, logische schakelingen, een draaimolen 
met persluchtsturing en logosturing. Maar de 
jongelingen hebben ook kabelgoten geplaatst, 
leerden nummers vormen op een scorebord 
met een digitale sturing (7-DIGIT) en kregen 
oefeningen rond de elektrische sturing van een 
miniatuur torenkraan. Daarnaast waren er ook 
nog oefeningen rond etalageruimtes, het venti-
latiesysteem en de verschillende soorten ver-
lichtingen.
 
Het Atheneum bedankt dhrn. Govaert en Bo-
gaert voor de begeleiding en feliciteert de leer-
lingen van 3 en 4 ‘EI’ met hun mooie prestatie.

 
BSO-richtingen in de kijker tijdens workshops in het weekend en switch-project

De leerkachten van de praktijkvakken Houtbewerking, Elektrische installaties, Schilderen en docratie en Me-
chanica/Carrosserie en spuitwerk kwamen op twee zaterdagen boeiende workshops geven aan toekomstige 
leerlingen en hun ouders. Tijdens deze workshops konden deze leerlingen al eens proeven van wat zo’n stu-
dierichting precies betekende. Zo maakten ze mooie werkstukjes in hout of metaal en leerden ze bijvoorbeeld 
over eenvoudige elektrische schakelingen. Geslaagde proefmomenten waarna iedereen met een grote lach en 
goodiebag naar huis kon vertrekken. Schrijf jullie volgend jaar dus tijdig in voor deze unieke kans.

Tijdens het Switch-project organiseerde PAV-leerkracht mevr. Godelie 
een ouderwetse ‘roefeldag’ op het schooldomein van het GO! Atheneum 
Geraardsbergen. De laatstejaarsleerlingen van de BSO-richtingen werden 
voor één dag zelf leerkracht en gaven een introductieles aan de leergierige 
leerlingen van de Middenschool. De jongelingen leerden lassen of schilde-
ren, werkten met hout of elektrische schakelingen en kregen lessen over 
Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg of mochten samen met de leerlingen 
Logistiek een parcours afleggen met een transpallet. Een geslaagde uitwis-
seling voor zowel de leerlingen van de Middenschool, die konden proeven 
van de verschillende vervolgrichtingen, en voor de laatstejaarsleerlingen 
die hun kennis en ervaring konden doorgeven. Een geslaagd project dat 
volgend jaar zeker een vervolg krijgt.

 
OC in de kijker: Thibault Delmotte (6WW) stelt kinesitherapiebehandeling voor ALS-patiënt op

 
Thibault, die volgend jaar graag geneeskunde of kinesitherapie wil studeren, heeft 
zijn eindwerk toegespitst op de spierziekte ALS aangezien zijn buurman deze aan-
doening heeft. Een uitgebreid theoretisch onderzoek richtte zich op de oorzaken, 
symptomen, behandelingen, de verschillende types, … Ook woonde  
Thibault verschillende studies bij die zijn buurman zelf onderging. Als experiment 
koos Thibault voor het opstellen en uitwerken van een kinesitherapiebehandeling 
voor een ALS-patiënt. Samen met een professionele kinesist creëerde hij een set  
oefeningen die focust op alle spieren maar tegelijkertijd ook rekening houdt met 
de soepelheid en de intensiviteit.

 
OC in de kijker: Julie Tresignie (6HW) onderzoekt de voor- en nadelen van het ‘nieuwe werken’

 
Julie bestudeerde het ‘nieuwe werken’ dat tijdens de coronaperiode in een stroom-
versnelling is geraakt en waarbij werknemers en werkgevers flexibeler omspringen 
met de werkruimte en de tijdsperiode waarin gewerkt wordt. Naast een sterke lite-
ratuurstudie en een gedetailleerd onderzoek bij jongeren kon Julie ook zeer goed 
haar eigen visie verwoorden. Een presentatie op universitair niveau en een doorge-
dreven sociaal onderzoek via goed uitgewerkte enquêtes waren het resultaat.

 
De winnaars van de grote ‘kunstwedstrijd van het KA’

Mevr. Niemegeers, leerkracht Plastische Opvoeding, orga-
niseerde voor de derde keer de ‘Grote kunstwedstrijd van 
het KA’ en was heel blij met de vele artistieke inzendin-
gen.

Leerlingen zonden werken in rond de thema’s ‘Pulp- en 
Science Fiction/ futurisme’ of ‘in the streets’. Er werden 
geen kunstdisciplines opgelegd en de leerlingen konden 
hun format dus eigenlijk ook vrij kiezen. De diversiteit van 
de kunstvormen was dan ook enorm!  
 
Graag zetten we hier de winnaars in de kijker: 

 

Luka Durez (3HW): 
De eerste prijs Beel-
dende kunst

Safiyah Tolentino 
(5BI): Eerste prijs 
‘Ruimtelijk werk’

Alvin Shema Rusan-
ganwa (4iTravel): 
Multimedia en 
muziek


