PERSBERICHT
Een harde maatschappij, radicale standpunten, vooroordelen rond culturen,… daar doen
het Mechelse KTA Wollemarkt (vanaf 1 september Busleyden Atheneum Campus Stassart)
en Regina Pacis uit Hove niet aan mee. Deze 2 secundaire scholen wisselen op dinsdag

10 februari cultuur uit over de onderwijsnetten heen.
Een uniek project!
Enkele jaren geleden contacteerde Regina Pacis, een gekende en gerenommeerde school uit
Hove, de onthaalklassen van het Mechelse KTA Wollemarkt. In het kader van hun
multiculturele week wilde de school uit Hove de leerlingen van de onthaalklas graag
uitnodigen. An Van Deuren (RPH), Elly Bormans (KTA Wollemarkt) en Kristoff Van Genechten
(KTA Wollemarkt) staken de koppen samen en daaruit groeide een mooi netoverschrijdend
project.
WAT? De leerlingen uit de onthaalklassen van KTA Wollemarkt stellen hun land of regio van
oorsprong voor in een 8-tal workshops aan de eerstejaars uit Hove. Aanvankelijk zijn beide
leerlingengroepen wat verlegen maar eens iedereen wat Zuiderse hapjes en Afrikaanse
dansstapjes aangeboden krijgt, worden de leerlingen meegezogen in de boeiende cultuur
van elk land.
WAAROM? Voor de leerlingen uit Hove is het een aangename kennismaking met nieuwe
culturen. Ze zijn steeds heel enthousiast, ook al zijn sommige zaken zeker vreemd voor hen.
Voor de leerlingen uit de onthaalklassen is het een uniek project. Ze zijn nog maar een paar
maanden in ons land en ze organiseren al volledig zelfstandig een workshop en staan een
groep ‘vreemde’ leerlingen te woord in het Nederlands, wat geen evidentie is.
Journalisten welkom
WANNEER? Op dinsdag 10 februari van 13 tot 15 uur
WAAR? Regina Pacis Hove, Boechoutsesteenweg 87, Hove
CONTACT?

Elly Bormans 015 28 62 70
Kristoff Van Genechten 0486 420 296
An Van Deuren anvandeuren@telenet.be
Wij worden Busleyden Atheneum - campus Stassart!

Vanaf 1 september 2015 gaan KA Pitzemburg, KA Lyceum, KTA Wollemarkt en KTA Paramedisch Instituut
samen verder als Busleyden Atheneum.
Meer weten? Kijk op www.busleydenatheneum.be

