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Het KTA Gitbo dingt mee naar de titel van De Strafste School 2016, een initiatief van
de radiozender MNM. Woensdag 20 april om 10 uur komen de MNM-juryleden naar
KTA Gitbo, Molenstraat 2 in Keerbergen. De leerlingen bereiden alvast een warm
welkom voor.

IS KTA GITBO STRAFSTE SCHOOL VAN VLAANDEREN?
Het KTA Gitbo in Keerbergen werd door radiozender MNM gekozen als een van
de genomineerden voor de titel De Strafste School 2016. Woensdag 20 april om
10 uur komen de juryleden met een filmploeg langs. “Hopelijk weten onze
leerlingen hen te overtuigen. Vorige week zorgde Nick Luytens uit het vijfde
leerjaar Autotechnieken al voor de eerste selectie door als vertegenwoordiger
van de leerlingenraad onze school op de radio te promoten. Ook hebben onze
leerlingen een filmpje gemaakt, waarin ze tonen hoeveel talent ze in huis
hebben (zie http://www.youtube.com/watch?v=JiAM_f3z39l). Wij duimen! Onze
leerlingen verdienen het”, zegt Steven Hendrickx, waarnemend directeur van
KTA Gitbo.
Het KTA Gitbo werd door radiozender MNM genomineerd voor de titel “De Strafste
school 2016”.
“Die nominatie hebben we te danken aan een filmpje dat volledig op initiatief van
onze leerlingen werd gemaakt. Dit filmpje hebben ze geplaatst op You Tube. Plots
kregen we bericht van MNM dat onze school genomineerd is. Onze leerlingen en
leerkrachten vinden deze uitdaging echt de max. Alleen moeten we nu natuurlijk nog
alles op alles zetten voor een spectaculaire ontvangst van de juryleden”, zegt
Steven Hendrickx.
Met de actie “De Strafste school 2016” zet radiozender MNM al voor het zesde jaar
op rij een straffe, sociale en maatschappelijk geëngageerde school in de kijker.
“Aan dat profiel beantwoorden wij volledig. Onze leerlingen zetten zich in voor
allerhande goede doelen. Ze zijn ook heel sociaal en creatief.”
Op 28 april 2016 weten we welke school zich Strafste School van Vlaanderen 2016
mag noemen. De winnende school wacht een radiofeest inclusief muzikale acts, live
vanuit hun school. En uiteraard de titel van Strafste School.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven Hendrickx tel. 015 51
25 94

KTA Gitbo is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 cursisten avondonderwijs en
35 instellingen de grootste scholengroep 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.

