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Deze week plaatst het centrum voor deeltijds onderwijs in Heist-op-den-Berg twee
panelen met hierop een foto van een Palestijns gezin dat wordt omringd door
leerlingen van CDO Heist, ter ondersteuning van de campagne “Ik ben Heistenaar, jij
ook?”

CENTRUM VOOR DEELTIJDS ONDERWIJS KIEST VOOR
DIVERSITEIT
Vanaf begin december zal de campagne ‘Ik ben Heistenaar, jij ook?’ twee
nieuwe campagneborden krijgen. Hierop staan een Palestijns gezin uit Heistop-den-Berg, omringd door de leerlingen van het Centrum voor Deeltijds
Onderwijs (CDO). Het CDO wil zich met deze nieuwe campagneborden achter
de campagne scharen en het belang van een goede integratie benadrukken. In
de week van 1 december worden de twee nieuwe campagneborden door de
leerlingen geplaatst aan het rondpunt aan de sporthal en op het kruispunt van
de Frans Coeckelbergsstraat en de Boudewijnlaan.
Naar aanleiding van de campagne ‘Ik ben Heistenaar, jij ook?’ organiseerde het CDO
de voorbije week voor haar leerlingen een projectweek rond integratie en diversiteit.
De leerlingen maakten kennis met de Heistse integratie en diversiteitsdienst en met
Mohammed, een Palestijnse vluchteling die bijna vier jaar met zijn gezin in Heist-opden-Berg woont. Hij vertelde over zijn leven in Gaza en zijn leven nu in België/Heistop-den-Berg.
“Het doel van deze projectweek was om te kunnen begrijpen hoe moeilijk het is voor
personen van vreemde herkomst om zich in België te kunnen integreren, wat er in
onze gemeente gedaan wordt om deze integratie te vergemakkelijken en hoe onze
leerlingen deze campagne konden steunen. Wij vinden het heel belangrijk dat onze
leerlingen hun visie op de wereld verruimen en dat zij kritisch leren nadenken over
vooroordelen jegens andere culturen” aldus dhr. Heiremans, leerkracht algemene
vakken van het CDO.
In de week van 1 december zullen de twee nieuwe campagneborden door de
leerlingen geplaatst worden aan het rondpunt aan de sporthal en op het kruispunt
van de Frans Coeckelbergsstraat en de Boudewijnlaan. Dit is het slotmoment van
een geslaagde diversiteitsweek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CDO Heist, Jan Reymenants, tel:
015 24 17 23.
CDO Heist 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.

