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Busleyden Atheneum ontving Nic Balthazar, Raymonda Verdyck en vele mondiale
organisaties op GO! Congres Wereldburgerschap. Zie foto’s.

BUSLEYDEN ATHENEUM ORGANISEERT CONGRES OVER
WERELDBURGERSCHAP
Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum zit niet stil. Afgelopen zaterdag
organiseerde de school een groots congres rond Wereldburgerschap, werd ze officieel
erkend als UNESCO-school en wonnen de leerlingen een prijs met hun deelname aan
de WWF posterwedstrijd.
Op zaterdag 17 november ontving het Busleyden Atheneum campus Caputsteen
leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directies uit alle hoeken van Vlaanderen op het GO!
Congres Wereldburgerschap.
“Vanaf 1 september 2019 wordt de nieuwe sleutelcompetentie burgerschap ingevoerd in het
secundair onderwijs. Tijd dus om rond dit thema te sensibiliseren, te informeren, ervaringen
uit te wisselen en expertise te delen”, zegt Katie Steemans, directeur van het Busleyden
Atheneum campus Caputsteen.
Het congres werd geopend door 2 inspirerende keynotes: Raymonda Verdyck, algemeen
bestuurder van het GO!, onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en Nic Balthazar, auteur,
regisseur en TV-maker, die steeds in zijn werk zijn maatschappelijk engagement verwerkt.
Het waren bewogen lezingen, waarin de aanwezigen door allerlei emoties heen werden
geactiveerd om op te komen voor de toekomst van onze planeet.
Tal van mondiale organisaties stelden hun educatief aanbod voor:
Kazerne Dossin, Auschwitz Stichting, School zonder racisme, Rikolto, Oxfam, 11.11.11,
ASPnet van UNESCO-scholen, Djapo, Kleur Bekennen, Youca, Give a Day, Jane Goodall
Institute, Eyes for the World…
“Actief burgerschap staat centraal in ons onderwijsproject. Het is een van de waarden van
het GO! en maakt bijgevolg deel uit van ons DNA”, zegt Katie Steemans. “Onze
leerkrachten deelden hun ervaringen over de door hen ontwikkelde mondiale projecten en
leerlijn wereldburgerschap. Wij staan helemaal klaar om vanaf 1 september 2019 de
sleutelcompetentie actief burgerschap te realiseren.”
Als kers op de taart kwam vanuit Parijs de officiële bevestiging dat het Busleyden Atheneum
campus Caputsteen lid is van het ASP-netwerk van UNESCO-scholen en vielen de
leerlingen in de prijzen met hun deelname aan de posterwedstrijd van WWF. “Ze wonnen
een gratis deelname aan twee klimaatworkshops. We konden ons geen mooiere afsluiter
wensen voor het Congres wereldburgerschap en het 10-jarige bestaan van
methodeonderwijs Freinet op onze campus”, zegt Roos Van Baelen, pedagogisch directeur
van BA Caputsteen.

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een 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 Geert
Van Hoof.

