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KTA Gitbo (Molenstraat 2 in Keerbergen) mag groene vlag uithangen als
internationaal erkende Eco-school

INTERNATIONALE ERKENNING VOOR MILIEUBELEID KTA
GITBO
De Foundation for Environmental Education (FEE) kent KTA Gitbo de groene
vlag toe. “Milieuzorg maakt deel uit van het DNA van deze school. Het zit ook
verweven in haar theorie- en praktijklessen. Op die manier worden vaklui
gevormd die aandacht hebben voor duurzame en milieuvriendelijke
technieken”, aldus het juryverslag. De groene vlag wappert fier boven de
schoolpoort. “Slechts tien Vlaamse secundaire scholen kregen dit jaar deze
extra erkenning en mogen zich Eco-school noemen. Het bekroont de
volgehouden milieu-inspanningen van onze leerlingen en leerkrachten”, zegt
Michèle Vervotte, directeur van KTA Gitbo.
Scholen die al drie keer het MOS-label (Milieuzorg op School) hebben behaald
kunnen meedingen naar de groene vlag van Eco-Schools. Ze stappen dan in een
internationaal netwerk van milieuvriendelijke en duurzame scholen.
KTA Gitbo werd door de jury vooral geprezen voor haar educatieve winst. “KTA Gitbo
brengt de leerlingen de duurzame kneepjes van het vak bij. Zo laten ze de leerlingen
zelf rioleringsstelsels ontkoppelen, waterbesparende WC’s die regenwater gebruiken
installeren, de regeling van de verwarmingskringen optimaliseren en het sluipgebruik
verminderen.”
Het juryverslag looft ook de vernieuwingszin van KTA Gitbo.
“Sterk is dat de school zich niet blijft herhalen, maar telkens weer nieuwe relevante
projecten opstart zoals een gaslaboratorium en de lessenreeks rond Bijna
EnergieNeutraal bouwen (BEN).”
“Onze leerlingen en afgestudeerde vaklui dragen dus hun steentje bij aan een
klimaatneutraal Vlaams-Brabant”, lacht Ruud Koppenol, technisch adviescoördinator
van KTA Gitbo.

Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Koppenol, tel. 015
509330

KTA Gitbo is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 leerlingen, 5500 cursisten avondonderwijs en
36 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in
de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Erik Ruts.

