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Leerlingen GO! Atheneum Keerbergen worden voorbereid op de verkiezingen met o.m. een
debat tussen lijsttrekkers van de politieke partijen, donderdag 9 mei, van 13 uur tot 15 uur,
Vlieghavenlaan 18 te Keerbergen.
.

LEERLINGEN ATHENEUM KEERBERGEN OEFENEN VOOR
DE VERKIEZINGEN
De zesdejaars van het GO! Atheneum Keerbergen worden voorbereid op de
verkiezingen. “Veel van onze leerlingen gaan in dit verkiezingsjaar voor het eerst
stemmen. We willen hen inzicht geven in de complexe politieke structuren en
verschillende partijprogramma’s. Woensdag 8 mei en donderdagvoormiddag 9 mei
gaan de leerlingen in discussie met afgevaardigden van de jongerenafdelingen van de
politieke partijen. Donderdagnamiddag nemen Vlaamse en federale lijstrekkers het
debat over”, zegt Kurt Hofman, directeur van GO! Atheneum Keerbergen. Stemmen
doen de leerlingen twee keer. “Inderdaad. Een week voor de infosessies ontvangen de
leerlingen een oproepingsbrief en brengen ze hun stem een eerste keer uit. Na de
debatten stemmen ze nog eens.”
In het kader van burgerschapsvorming bereidt GO! Atheneum Keerbergen de leerlingen voor
op de komende verkiezingen.
Voor de afgevaardigden van de jongerenpartijen en de lijsttrekkers hebben alle 7 partijen
toegezegd. PVDA, Groen, SPa, CD&V, Open VLD , NV.A , Vlaams Belang zullen dus
vertegenwoordigd zijn.
De voorstelling van de partijen vindt verspreid over verschillende leslokalen plaats. De
leerlingen worden verdeeld in groepen en gaan van lokaal naar lokaal, totdat ze alle partijen
hebben gehoord.
“Doordat we de leerlingen opdelen in kleine groepjes en er in elk lokaal slechts één of twee
partijen aanwezig zijn, is er meer interactie mogelijk. Dit wordt nog bevorderd door het feit
dat het om afgevaardigden van de jongerenafdelingen gaat. We hopen dat er onder de
jongeren een open gesprek ontstaat en onze leerlingen bijgevolg een eerlijk beeld krijgen
van de punten die elke partij wil realiseren eenmaal ze verkozen zijn. Elke infosessie tussen
leerlingen en politieke partij staat onder toezicht van een leerkracht. In de feestzaal volgt
daarna het lijsttrekkersdebat.”
Enkele dagen voor de infosessies krijgen de leerlingen de kans om hun stem een eerste
keer uit te brengen. Na de infosessies brengen de leerlingen voor de tweede maal hun stem
uit.
“Het stemmen gebeurt elektronisch en aan de hand van een oproepingsbrief. Dit maakt het
proefdraaien compleet”, zegt Kurt Hofman.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Hofman, tel: 015 23 49 33
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