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Leerlingen van basisschool, middenschool en atheneum Keerbergen rechten hun rug voor
het klimaat, donderdag 17 januari 2019.

CAMPUS KEERBERGEN AANWEZIG OP KLIMAATMARS
Voor UNESCO-campus Keerbergen is het duidelijk: het klimaat is een actiedag waard.
“Voor onze aarde is er geen plan B. Onze leerlingen beseffen dit. Tientallen trokken
vandaag naar Brussel om deel te nemen aan de klimaatmars. De rest trok iets groens
aan en liet tijdens de schoolpauzes met muziek hun stem voor het klimaat horen”, zegt
Kurt Hofman, directeur van GO! Atheneum Keerbergen.
Actief burgerschap en duurzaamheid, het zijn twee kernwaarden voor Campus Keerbergen.
Spijbelen is dat niet.
“Het is jammer dat deze mars op een schooldag plaatsvindt. Toch zijn we trots op het
engagement van onze leerlingen. We steunen hun deelname aan de klimaatmars mits het
akkoord van hun ouders, bewijs van aanwezigheid via een foto en participatie tijdens de
themalessen hieromtrent op onze school. Daarnaast verwachten we niet alleen protest, maar
ook duurzaam gedrag: sorteren, fietsen, ecologisch inkopen, enzovoort.”
GO! campus Keerbergen voert al jaren een groen beleid. De campus ontving er het
internationaal erkende UNESCO-label voor.
“Met groen bedoelen we niet alleen een campus vol bomen. Ook biologisch afbreekbare
schoolpoetsproducten,
LED-verlichting
in
combinatie
met
bewegingssensoren,
regenwaterputten, goede isolatie van dak en ramen horen daarbij. We overwegen de
aankoop van zonnepanelen. We laten de leerlingen regelmatig stilstaan bij hun
consumptiegedrag. Elk vrij uur benutten we aan duurzame dagen waarop we de ecologische
kennis van de kinderen vergroten. Met 2000 leerlingen en bijgevolg 4000 ouders plus 300
personeelsleden, kunnen we een verschil maken. Je stem laten horen is dus goed. Je
gedrag veranderen is beter.”

De scholen van campus Keerbergen zijn scholen van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500
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.

