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Beste lezer

In deze laatste nieuwsbrief van 2022 stel ik me graag kort voor 
als waarnemend directeur. Mijn naam is Sonny Van den Stockt, 
in september nam ik de fakkel over van Brecht Persoons nadat 
deze koos voor een andere uitdaging binnen het onderwijsveld. 
Ik heb echter al een hele carrière op het atheneum achter de rug: 
27 jaar geleden startte ik hier als leerkracht, waarna ik aan de slag 
ging als leerlingenbegeleider. Sinds 2010 nam ik de functie van 
adjunct-directeur op, deze wordt nu overgenomen door Gunther 
de Geeter. Als directeur wil ik een open en warm klimaat creëren 
voor alle leerlingen en personeel van onze school, samen met het 
voltallige directieteam en middenkader.

In 2022 werd heel wat verwezenlijkt: na lange tijd konden onze 
leerlingen terug letterlijk proeven van de wereld. Covid werd aan 
kant gezet en we gingen tijdens uitstappen terug op ontdekking 
in binnen- en buitenland. Naast het virus hadden we als school 
nog een heuse uitdaging: de renovatiewerken aan blok B. Deze 
liepen heel wat vertraging op, maar er is licht aan het einde van 
de tunnel! Vanaf januari kunnen we onze intrek nemen in deze 
volledig vernieuwde klaslokalen, voorzien van de meest innovatie-
ve technologieën. Tegelijkertijd werd gestart met fase B: de reno-
vatie van de labo’s en lokalen in blok A. Hierdoor moest een deel 
van onze leerlingen van de derde graad noodgedwongen tijdelijk 
terug op afstandsonderwijs overstappen tijdens de herhalings-
week. Onze jongeren toonden heel wat flexibiliteit en deden dit 
onwaarschijnlijk goed.

Wat ons in 2023 te wachten staat is voorlopig nog een vraag-
teken. Toch wil ik jullie alvast een fantastisch en warm eindejaar 
toewensen. 

Fijne kerstvakantie!
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Overzicht werken B-blok

Op het GO! Atheneum Geraardsbergen zijn er al een tijdje grote verbouwingswerken bezig aan de A- en B-blok. 
Sinds vorig schooljaar is een gespecialiseerde firma bezig met de renovatie van de B-blok, een gebouw dat de 
voorbije 4 decennia enorm typerend was voor het uitzicht van onze schoolcampus. Het gebouw naast sportzaal 
‘De Matte’ krijgt een totaalrenovatie met nieuwe binnenwanden, ventilatie, elektriciteit, internetvoorziening, 
pleisterwerken en een nieuw gemetste gevel met grote ramen. Een staaltje van moderne en energiezuinige archi-
tectuur dat leren en lesgeven nog aangenamer gaat maken op onze school. De directie hoopt dat we eind januari 
onze intrek in deze mooie nieuwbouw kunnen nemen.  
 
Begin december werden ook de afbraakwerken aan de A-blok van het GO! Atheneum Geraardsbergen aangevat. 
Ook die krijgt een totaalrenovatie met een nieuwe invulling voor heel wat lokalen. Het Atheneum doet er mo-
menteel dan ook alles aan om de logistieke problemen van de werken te beperken en kijkt uit naar de opwaarde-
ring van onze mooie schoolomgeving.

Renovatiewerken

Erasmusreizen eerste semester 2022

Het GO! Atheneum Geraardsbergen zet al jaren in op sterke samenwerkingsverbanden met buitenlandse partners 
en partnerscholen en creëert hierdoor kritische wereldburgers die met een rugzak vol buitenlandse ervaringen 
kunnen afstuderen. Volgend semester vertrekken de vierdejaarsleerlingen op GWP en gaan de laatstejaarsleerlin-
gen op buitenlands avontuur met hun klas tijdens een meerdaagse Erasmus+-stage.

Alhoewel de focus van de internationalisering voornamelijk in het tweede semester ligt, was er ook dit semester 
bijna wekelijks een uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen het team van het GO! Atheneum Geraards-
bergen en jongeren en/of leerkrachten met een andere culturele achtergrond.
 
De school kreeg het bezoek van delegaties van leerkrachten uit Estland, Spanje en Gran Canaria. Deze leerkrach-
ten kwamen kijken naar de innovatieve manier van lesgeven waarop het Atheneum al jaren inzet. Mevr. Thibaut 
en 5SE blikken ook tevreden terug op de Vlaams-Waalse uitwisseling met een school uit Florenville. 

In oktober trokken 4 leerlingen van 5Delta naar Italië. De andere vier leerlingen gingen naar Roemenië waar ze 
een interessant STEAM-project voorgeschoteld kregen. Een tiental leerlingen uit het vijfde jaar Humane We-
tenschappen ging dan weer naar Zweden en enkele leerkrachten Duaal leren ging onlangs naar Kroatië om inte-
ressante stageplaatsen te bekijken. Een gedetailleerde uitleg en leuke fotoverslagen kan je terugvinden op onze 
website en op de facebookpagina van de school.

Erasmusreizen Testkaravaan

Testkaravaan strijkt neer op het GO! Atheneum Geraardsbergen

Het GO! Atheneum Geraardsbergen kijkt tevreden terug naar het project Testkaravaan waarbij de perso-
neelsleden van het GO! Atheneum Geraardsbergen duurzame vervoersmiddelen konden uittesten voor hun 
woon-werkverkeer. Onze school wil zich profileren als groene school en moedigt niet alleen de leerlingen aan 
om te kiezen voor milieuvriendelijke vervoersmiddelen, door dit initiatief werden ook de personeelsleden warm 
gemaakt om eens een speedpedelec, een elektrische (bak)fiets of de probeerpasjes van de NMBS, De Lijn of Blue 
Bike uit te proberen.

Het enthousiasme was heel groot op het GO! Atheneum Geraardsbergen: maar liefst 35 personeelsleden regis-
treerden zich om gedurende zeven weken een milieuvriendelijk vervoersmiddel uit te proberen.

11-novemberviering

Leerlingen D&V en Maatschappelijke veiligheid ondersteunen 11-novembervieringen

De leerlingen uit de richtingen Defensie en veiligheid en Maatschappelijke Veiligheid van het GO! Atheneum 
Geraardsbergen ondersteunden op 11 november de herdenkingsplechtigheid van de steden Geraardsbergen en 
Zottegem voor de gesneuvelden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het vijfde jaar Defensie en Veiligheid was 
aanwezig op de markt van Geraardsbergen en de lichting van het zesde jaar deed zijn uiterste best in Zottegem. 
Er werden heel wat mooie foto’s genomen van dit evenement.

Chris Teirlinck, cursuscoördinator, legt uit: “De leerlingen van onze school waren prominent aanwezig tijdens 
deze emotionele plechtigheid. De jongeren liepen in kostuum mee in het eerbetoon en zij legden ook een krans af 
aan het oorlogsmonument.” Bekijk een uitgebreid fotoverslag op onze website of via onze facebookpagina.

Theaterdecor

Zevendejaars Interieurinrichting ontwerpen decor voor voorstelling in Arjaantheater 

De leerlingen van het zevende jaar Interieurinrichting aan het GO! Atheneum Geraardsbergen, het specialisatie-
jaar binnen het domein houtbewerking, ontwikkelden het decor van toneelvereniging De Rederijkerskamer uit 
Geraardsbergen. Het toneelgezelschap speelde de vaudeville een vlo in het oor in november 2022 in het  
Arjaantheater en het volledige decor werd ontworpen en ontwikkeld door de jonge studenten van het Atheneum 
uit Geraardsbergen.

De wonderlijke fietsprestaties van Xaydée Van Sinaey  

Xaydée Van Sinaey, die in het zesde jaar Techniek-wetenschappen zit, is een echt fe-
nomeen op de fiets. De sportieve laatstejaarsleerling van onze school versierde in het 
begin van dit schooljaar voor het Belgische team een mooie plaats in de top 10 op het 
WK wielrennen in Wollongong (Australië) in de leeftijdscategorie ‘vrouwen junioren’. 

Op het EK veldrijden ging Xaydée zelfs met een bronzen medaille naar huis nadat 
de juniore uit Geraardsbergen knap derde werd in een spannend EK tegen de inter-
nationale top van het vrouwenveldrijden in Namen. Xaydée combineert haar top-
sportprestaties op onze school trouwens perfect met haar studies in de richting 6TW. 
Enkele uren voor haar WK-wedstrijd in Australië skypte ze bijvoorbeeld nog met haar 
vakleerkracht over zuurtegraden. De school wenst Xaydée nog veel succes met haar 
sportieve uitdagingen en supportert natuurlijk extra hard.

Leerling in de kijker Interlevensbeschouwelijke 
dialoog

Jaarkalender  

Zet onderstaande data alvast in jullie agenda!

16-20 januari: Erasmusreis Litouwen voor 5Delta 
20 januari: SID-IN beurs 6ASO en 6TSO 
23-25 januari: Workshops VDAB/Netwerkspel 6ASO, 6TSO, 7BSO 
31 januari: Dag van de directeur 
3 februari: Opendeuravond Middenschool Geraardsbergen 
14-16 februari: Beroependorp stad Geraardsbergen 6ST 
6 maart: Eerste toog (vrije dag) 
7 maart: VCA examen 5HT/5EI/5EID/5II/5SD/5EM 
11-12 maart: Eetfestijn Vriendenkring 
14 maart: ElektroBrain voor 6EI en 7EI + duaal 
15 maart: Pedagogische studiedag 
18 maart-2 april: Erasmusreizen laatstejaarsleerlingen (bestemming 
en duur afhankelijk van studierichting) 
18 maart-2 april: GWP vierdejaars (bestemming en duur afhankelijk 
per studierichting) 
27-31 maart: Erasmusreis Portugal voor 5Delta 
20-21 april: Uitwisseling 5SE naar Florenville 
21 april: 50-dagen en galabal laatstejaarsleerlingen 
22-29 april: Studiereis 5Toerisme naar Portugal 
24-28 april: Erasmusreis Turkije voor 5Delta 
29 april: Opencampusdag 
2 mei: Sportdag 
13-27 mei: Erasmusstage Roskilde voor 7IV 
27 juni: Proclamatie IV en VB 
28 juni: Proclamatie 6ASO, 6TSO en 7BSO 
 
 

Eerbetoon

Atheneum plaatst mooie boom op schooldomein als eerbetoon voor 
overleden collega Diane De Smet 

Onlangs kreeg onze school het droevige nieuws te verwerken dat mevr. 
Diane De Smet, een geliefde leerkracht geschiedenis, overleed na een 
lange strijd tegen de ziekte kanker. Heel wat collega’s werkten jaren sa-
men met Diane en herinneren haar als een kritische leerkracht met een 
hart van goud. Daarom werd op initiatief van enkele collega’s een mooi 
eerbetoon uitgewerkt.

Achter het Agoralokaal werd een amberboom, een liquidambar, geplant. 
Collega Stijn Moulaert geeft graag een woordje uitleg: “We kozen voor 
deze stevige boom met dieprode bladeren en we gaan er ook een bankje 
plaatsen. Deze boom kan een soort rustpunt worden op onze school voor 
leerlingen of collega’s. Diane luisterde altijd naar anderen en hun bekom-
mernissen en zou zoiets echt geapprecieerd hebben.”

Interlevensbeschouwelijke uitstap naar Brussel toont diversiteit van onze hoofdstad 

Op het GO! Atheneum Geraardsbergen wordt er tussen de verschillende levensbeschouwingen vaak samenge-
werkt aan gemeenschappelijke competenties en doelen. Onze school omarmt de diversiteit op school en leert 
iedereen samenleven in een diverse maatschappij met respect voor andere meningen en tradities. Deze uitstap 
naar Brussel valt binnen het kader van ‘ILD’ (interlevensbeschouwelijke dialoog) en bevatte een boeiend interac-
tief stadsspel en een interlevensbeschouwelijke wandeling langs religieuze gebouwen en langs belangrijke sociale 
projecten in onze hoofdstad. 


