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Nieuwsbrief van het GO! Atheneum Geraardsbergen

Intro van onze directeur
Dhr. Brecht Persoons
Beste lezer
Het zijn op zijn zachtst gezegd bijzondere tijden. Leerlingen
en leraren moeten al ruim een jaar lang constant schakelen en
aanpassen. Uitstappen worden geannuleerd, schoolreizen en
buitenlandse stages kunnen niet doorgaan. Onze school kon,
net als vorig schooljaar, geen opendeurdag organiseren. Daarom
hebben we ervoor gekozen om te starten met een digitale
nieuwsbrief, zodat geïnteresseerden op de hoogte kunnen
blijven van het reilen en zeilen op onze innovatieve campus.
Want ook tijdens deze crisis, blijft de school niet stilstaan. En
met de gevleugelde woorden “elk nadeel heb zijn voordeel” in
het achterhoofd, zullen bepaalde nieuwe gewoontes ook na
deze moeilijke en vervelende periode blijven bestaan.
Ik vestig in deze nieuwsbrief ook graag even de aandacht
op de enorme inzet, flexibiliteit en draagkracht van onze
personeelsleden. Mijn dank gaat uit naar al onze leerkrachten,
alle medewerkers, het onderhoudsteam en mijn beleidsteam.
Hoe moeilijk het soms ook was, zij zijn er allemaal blijven voor
gaan en ieder van hen is een onmisbare schakel in onze werking.
Ik wens u, beste lezer, veel leesplezier met deze nieuwsbrief en
bovenal een goede gezondheid.
Brecht Persoons
directeur

www.ka-geraardsbergen.be

In de kijker!

50-dagen voor 6ASO,
6TSO en 7BSO.
Scroll even verder om
het artikel te lezen

Groene en elektrische
projecten op het KA.

Workshop
‘Houtbewerking’ voor
externen.
Scroll even verder om
het artikel te lezen

Scroll even verder om
het artikel te lezen

Scroll even verder om
het artikel te lezen

Scroll even verder om
het artikel te lezen

Imposante graffiti wall!

Scroll even verder om
het artikel te lezen

Scroll even verder om
het artikel te lezen

Wij kregen het Europese
E-twinning label!

The switch: leerkracht
wordt leerling, leerling
wordt leerkracht!

Scroll even verder om
het artikel te lezen

Scroll even verder om
het artikel te lezen

Opvallend

Sarah Fanizza (4ET)
wereldkampioen
Jiujitsu.
Scroll even verder om
het artikel te lezen

Senne gaat met zijn
mobiele robot naar
digitaal techniekfestival.

Overzicht van
onze spectaculaire
promofilmpjes!

Scroll even verder om
het artikel te lezen

Bekijk de filmpjes op
onze website!

Take a VR-Tour
Op onze schoolwebsite kan je
ook virtueel door de gangen
lopen met de VR-Tour.
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Graffitikunstenaar Klaas Van der Linden transformeert grijze muur van sporthal GO!
Atheneum Geraardsbergen in schitterende muurschildering.
Graffitikunstenaar Klaas Van der Linden, een befaamd Belgische kunstenaar met als expertise graffiti en street
art, kijkt fier terug naar het schitterende resultaat dat hij afleverde op de muur van de sporthal ‘De Matte’ op
het domein van het GO! Atheneum Geraardsbergen. De leerlingen en personeelsleden van de school kijken
tijdens de speeltijden vanaf nu uit op een inspirerende, stoere, dynamische en artistieke muurschildering vol
kleur en beweging.
Meer dan tien dagen vol energie en passie investeerde de kunstenaar tussen de regen- en sneeuwbuien door
om de grijze muur om te toveren tot een gedetailleerd kunstwerk met verwijzingen naar studeren en leren, de
stad Geraardsbergen, innovatief onderwijs en onze samenwerking met Erasmus waardoor we met Europese
projecten en buitenlandse stages geïnformeerde en kritische wereldburgers laten afstuderen. Dit allemaal verbonden door positieve waarden zoals hoop en samenhorigheid.

Houtbewerking in de kijker
De richting ‘Houtbewerking’ op het GO! Atheneum Geraardsbergen is al
jaren een studierichting met schitterende projecten en veel bruikbare
mooie eindwerken.
Onlangs verscheen het project: ‘een open klaslokaal voor BSBO De Drempel’ in het vakblad ‘De Vlaamse schrijnwerker’. Hoe dit schitterende project
tot stand kwam kan je ook zien in een time lapse filmpje op de website van
het GO! Atheneum Geraardsbergen. Kijk hier!
Het GO! Atheneum Geraardsbergen wil jongeren warm maken voor deze
mooie richting en organiseert daarom workshops ‘Houtbewerking’ op zaterdag 14 mei en maandag 24 mei waarbij jongeren van de basisscholen
kunnen proeven (al dan niet in gezelschap van een ouder) van het vak van
schrijnwerker.

GO! Atheneum Geraardsbergen bij 25 Vlaamse scholen die Europese erkenning
‘eTwinning label’ verdienen.
Het GO! Atheneum Geraardsbergen werkt al enkele jaren binnen de Europese ‘eTwinning’-projecten waarbij scholen uit verschillende Europese landen samenwerken rond innovatieve en digitale onderwijspijlers. Als beloning
voor hun geleverde inzet mag onze school samen met 24 andere Vlaamse scholen het eTwinning label dragen.
Dhr. Gunther De Geeter licht graag het belang van zo’n erkenning toe: “Scholen met dit label onderscheiden
zich op basis van een aantal criteria: Ze zetten in op digitale middelen maar dragen tegelijkertijd eSafety hoog
in het vaandel. Daarnaast vinden er op het GO! Atheneum Geraardsbergen ook kwalitatieve eTwinning-projecten plaats. Het is dan ook een hele eer om dit label te krijgen voor ons geleverde werk. De school organiseerde
voor de strenge coronamaatregelen niet alleen internationale uitwisselingen maar werkte ook samen rond
projecten als een eSafety-bewustzijn op school en eTwinning binnen les- en leerpraktijken.

Senne Poelaert (6EM) presenteert zijn ingenieus eindwerk ‘de mobiele robot’ op digitaal
Techniekfestival
Senne Poelaert uit het 6de jaar ‘Elektromechanica’ heeft als eindwerk een mobiele robot gebouwd die men
zal gebruiken bij externe partner Colruyt Group Technics. De mobiele robot zal rondrijden in de gebouwen
van Colruyt en zal pakjes rondbrengen als een soort van digitale loopjongen. Het eindwerk werd ondersteund
door het Regionale Technologische Centrum Oost-Vlaanderen en uiteraard de vakleerkrachten van het GO!
Atheneum Geraardsbergen.
Onze school zet al jaren in op sterke en innovatieve STEM-projecten en erkent het belang van het afleveren van
goed opgeleide technische profielen. Senne mag binnenkort ook op het digitale Techniekfestival in een virtuele
stand uitleg geven over zijn inspirerende eindwerk aan jongeren van andere scholen.

50-dagenviering voor laatstejaarsleerlingen
In dit speciale coronajaar zonder uitstappen of sociale evenementen vond het GO! Atheneum Geraardsbergen het heel belangrijk dat de laatstejaarsleerlingen van
6ASO, 6TSO en 7BSO toch nog eens gezamelijk en op
een leuke manier afscheid konden nemen van hun tijd in
het secundair onderwijs.
Op maandag 10 mei kregen ze een ontbijt en mochten
ze zich verkleden. Op woensdagnamiddag 12 mei werd
er een 50-dagenevenement georganiseerd waarbij ze
verkleed konden genieten van een barbecue, de uitreiking van de KA-awards en van enkele spelletjes in hun
klasbubbel. Alles werd uiteraard veilig georganiseerd met
enorm veel aandacht voor de geldende coronamaatregels.

The Switch: Leerkracht wordt leerling
en omgekeerd!
De leerlingen van alle richtingen uit 7BSO organiseren een project ‘The Switch’ waarbij ze alle
leerkrachten uitnodigen om eens te proeven van
hun vakgebied. De leerlingen ‘Kinderzorg’ leren de leerkrachten dan bijvoorbeeld alles over
groentenpap maken of het correct geven van een
badje. De leerlingen uit ‘Elektriciteit’, ‘Carrosserie’,
‘Schilderen’,... leren de ingeschreven leerkrachten
dan weer een mooi eindproduct maken. Op deze
foto zien we de leerlingen van 7 Logistiek die een
workshop gaven rond ‘pralines maken’. Dit project
van initiatiefneemster mevr. Godelie zorgt voor
een goede uitwisseling van vaardigheden en kennis alsook voor het ontdekken van het enorme diverse aanbod op onze school!

Groene projecten op het KA: Een elektrische fietsenstalling en een waterbesparing van
100 000 liter
Het GO! Atheneum Geraardsbergen is een milieubewuste school die veel aandacht heeft voor het energieverbruik op de campus. Onlangs investeerde de school in de bouw van een ultramoderne fietsenstalling die
voorzien is met laadpalen voor elektrische fietsen en voertuigen. De laadpalen kunnen dus ook gebruikt worden door de leerkrachten of bezoekers van de sportzaal met een elektrische auto of door de leerlingen van
de richting ‘Carrosserie’ die in de toekomst steeds meer zullen leren werken met een elektrisch wagenpark.
Wist je trouwens dat het GO! Atheneum Geraardsbergen ook enorm veel water bespaart? De school
doet er dan ook alles aan om een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving te creëren. De bouw
van vijf regenwaterputten die elk 20 000 liter water kunnen opvangen is een enorme troef. Deze waterbesparing van 100.000 liter regenwater wordt gebruikt om de toiletten van de school te spoelen en
in de carrosserieafdeling van de school. De putten werken als communicerende vaten! Bij het overlopen van de regenwaterputten wordt het regenwater afgevoerd in een wadi, een infiltratievoorziening.
Directeur Brecht Persoons vult graag aan: “We zijn al ruime tijd bezig met groene projecten waarbij het klimaat steeds centraal staat. Zo is onze school ook een officiële kraantjeswaterschool en biedt gratis lekker en
gezond kraantjeswater aan.”

Atheneumleerling Sarah Fanizza (4iCare) kroont zich tot
wereldkampioen Jiujitsu in Abu Dhabi
Het GO! Atheneum Geraardsbergen zet graag leerling
Sarah Fanizza in de kijker die in de paasvakantie wereldkampioen werd
in de zelfverdedigingskunst jiujitsu op het officiële WK in de Verenigde
Arabische Emiraten.
Sarah Fanizza veroverde goud in de categorie vrouwen tot
70 kilogram en won vlot haar vier kampen op het
‘World
professional
jiu-jitsu
championship’.
Ze
versloeg in de finale een atlete uit het gastland op punten.
Sarah Fanizza volgt op het GO! Atheneum Geraardsbergen
de richting iCare en traint daarnaast ook nog bij de bekende trainer
Houry Khalid van de Molenbeekse topclub CENS academy. Het GO!
Atheneum Geraardsbergen wenst Sarah nog heel veel succes met haar
succesvolle sportcarrière en stimuleert steeds alle jongeren om hun interesses en talenten te ontwikkelen.

OPENDEUR
DAGEN
KALENDER

18 mei: Infoavond Maatschappelijke Veiligheid
8 juni: Start mondelinge examens 3de graad ASO/TSO
10 juni: Start examenperiode 2de en derde graad ASO/TSO
15 juni: Start examenperiode 2de en derde graad BSO
25 juni: Proclamatie ‘Veiligheid’ (onder voorbehoud)
28 juni: Proclamatie 6ASO, 6TSO, 7BSO (onder voorbehoud)
30 juni: Leerlingencontact na rapporten

Rondleiding op school?
Tot op vandaag is een traditionele opendeurdag
nog steeds geen optie. Daarom kiezen we voor
individuele ‘bubbel’-rondleidingen op onze campus op een tijdstip naar keuze met respect voor
alle coronamaatregelen.
Ga naar onze website en kies nog een vrij
moment voor een persoonlijke rondleiding.

Bekijk onze spectaculaire
promofilmpjes over:
Delta: klik HIER
Innovatieve school: klik HIER
Harde sector en duaal leren: klik HIER
Defensie en veiligheid: klik HIER
Richting Toerisme: klik HIER
Onderwijsvernieuwing: klik HIER

