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Vandaag, donderdag 27 november, brengen de leerlingen van het methodeonderwijs van KA
Lyceum een Flashmob op de Grote Markt in Mechelen ten voordele van het Roots &
Shootsproject van Jane Goodall.

LEERLINGEN KA LYCEUM WILLEN MET FLASHMOB
AANDACHT GEVEN AAN DIERENLEED
Vandaag rond 12u30 brengen de Freinetleerlingen uit de eerste graad
methodeonderwijs van het KA Lyceum een flashmob op de Grote Markt te Mechelen.
Zij willen hiermee de aandacht vestigen op het dierenleed overal ter wereld en zeer
specifiek op het feit dat elke 13 minuten een diersoort uitsterft. Leerlingen
journalistiek van hogeschool Thomas More filmen de flashmob. Alle vrije giften van de
passanten gaan integraal naar de Jane Goodall foundation.
Naar aanleiding van doe-opdrachten, filmpjes en een confronterende tekst omtrent het snel
uitsterven van dieren ontstond al enkele weken geleden tijdens het seminarie vrije ruimte het
idee bij de leerlingen van het tweede leerjaar Freinet om iets te ondernemen voor het
dierenleed in de wereld. De link met het goede doel van de Jane Goodall foundation was
snel gelegd. Het KA Lyceum neemt al enkele schooljaren deel aan het Roots &
Shootsproject.
De leerlingen brainstormden over hoe ze een bijdrage konden leveren aan de bewustmaking
van mensen omtrent dit thema. “Ze willen iets actiefs doen met een groter bereik dan hun
eigen klas en kennissenkring”, vertelt Tania Parys, begeleidende leerkracht wetenschappen.
'De leerlingen wisten andere leerkrachten eveneens warm te maken voor hun project,
waaronder de leerkracht lichamelijke opvoeding. Tijdens die lessen werd de flashmob
ingeoefend.”
De tweedejaars leerlingen presenteerden hun idee aan de leerlingen van de eerste leerjaren,
die zich aansloten bij het project.
Samen hopen ze donderdag 27 november de Mechelaars even stil te laten staan bij het
dierenleed en het feit dat elke 13 minuten een diersoort uitsterft. Ze doen dat met een 'Freez'
of flashmob.
Om hun actiemoment verder uit te dragen werken de leerlingen samen met hoge
schoolstudenten van het derde leerjaar journalistiek van Thomas More, die de flashmob in
beeld brengen en vastleggen. Op die manier willen de leerlingen hun actiemoment via de
media nog verder verspreiden ten einde het bereik van hun boodschap te vergroten.
Alle vrije giften van de passanten op de Grote Markt te Mechelen zullen integraal gedoneerd
worden aan de Jane Goodall foudation, die ijvert voor de verbetering van het welzijn van
mens en dier en de kwaliteit van het milieu. “Deze doelstelling past perfect in ons
pedagogisch project”, vertelt Katie Steemans, directeur van KA Lyceum, die trots is op het
initiatief. “Het getuigt van ondernemerschap en creativiteit van onze leerlingen om dit project
te realiseren.”
KA Lyceum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.432 leerlingen, 5500 cursisten avondonderwijs
en 35 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.

