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Rune is één van de jongste kandidaten die vrijdag aanstaande deelneemt aan de
liveshows van The Voice van Vlaanderen. Niet alleen voor Rune een hele uitdaging.
Ook voor GO! Atheneum Heist, waar Rune schoolloopt, vraagt dit om de nodige
organisatorische aanpassingen. GO! Atheneum Heist, Boudewijnlaan 61 in Heist-opden-Berg.

GO! ATHENEUM HEIST GEEFT VOICE AAN RUNE!
GO! Atheneum Heist stemt op Rune. Zoveel is zeker. “Wij steunen al onze
leerlingen waar mogelijk. Dus ook Rune tijdens haar deelname aan de The
Voice van Vlaanderen. Dit vraagt wel extra inspanningen van de leerkrachten.
Rune heeft bijvoorbeeld afgelopen maand veel moeten repeteren in de studio’s
van VTM. Het schoolteam heeft daarom voor haar een individueel leertraject
uitgestippeld. Maar dat hebben we er graag voor over. Kinderen met een
passie, daar kun je als school toch alleen maar supporter van zijn?”, zegt Jan
Reymenants, directeur GO! Atheneum Heist. Stemmen voor Rune kan door een
sms met RUNE te sturen naar 6677 vrijdag 3 mei tijdens de uitzending van de
liveshows op VTM om 20.40 uur.
De school van Rune in Heist-op-den-Berg hangt vol met posters met het smsnummer 6677 waarmee je op Rune kan stemmen tijdens de live-shows aanstaande
vrijdag. Ook via Facebook en leaflets, maakt de school promotie voor haar leerling uit
het zesde leerjaar Humane wetenschappen.
“Het is fantastisch wat de school voor Rune doet”, zegt Peggy Van Espen, mama van
Rune. “De directeur is zelfs van plan om de schoolbus in te leggen richting de
liveshow in Lint wanneer Rune verder zou geraken. Dat Rune voluit voor haar Voiceavontuur kan gaan doordat de leerkrachten bereid zijn de geziene leerstof bij te
houden en een individueel leertraject uit te stippelen zodat ze haar toetsen op een
ander moment kan afleggen, is hartverwarmend.”
Vrijdag 3 mei vindt de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen plaats. Rune is
een van de twaalf kandidaten die aan de liveshows mag deelnemen. Stemmen voor
Rune doe je door een sms met RUNE te sturen naar 6677 vrijdag 3 mei tijdens de
uitzending van de liveshows op VTM om 20.40 uur. Stemmen kan ook via
www.vtm.be.
Wil je meer weten over Rune? Kijk op www.runemusic.be
GO! Atheneum Heist is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 36 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.

