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GO! Atheneum Keerbergen ontvangt volgende week – van 04/02 tem 08/02 - 30 leerlingen
van het Allerød Gymnasium uit Denemarken.

LEERLINGEN ATHENEUM KEERBERGEN DELEN HUN
KLAS MET JONGENS EN MEISJES UIT DENEMARKEN
Volgende week ontvangt GO! Atheneum Keerbergen 17 meisjes en 13 jongens uit
Denemarken. Het zijn leerlingen van het Allerød Gymnasium. De Deense leerlingen zijn
een volle week te gast op het atheneum van Keerbergen. Ze volgen er projecten in het
kader van economie, geschiedenis, Engels en wiskunde (programmeren). De
leerlingen zelf organiseren daarenboven op woensdagmiddag gezamenlijke
sportactiviteiten of citytrips naar Leuven & Mechelen. De Deense leerlingen logeren bij
hun Vlaamse klasgenoten. Ze vertrekken donderdagavond weer terug naar
Denemarken, na hun bezoek aan het Europees parlement in Brussel.
De directeur van GO! Atheneum Keerbergen, Kurt Hofman, werd in maart 2015 voor het
eerst gecontacteerd door de directeur van het Allerød Gymnasium.
“Hij vroeg of wij geen interesse hadden in een uitwisselingsproject. De Deense school zocht
een Vlaamse school met een gelijkaardig profiel, liefst gelegen in de groene gordel rond
Brussel en de EU-kantoren. Na intens overleg, het opstellen van een gemeenschappelijk
pedagogisch programma en heel wat organisatorisch geregel streek vorig jaar dan voor het
eerst een groep leerlingen uit Denemarken neer op ons campusdomein aan de
Vlieghavenlaan. Een leerrijke ervaring en voor herhaling vatbaar. Volgende week ontvangen
we dus voor de tweede keer een groep leerlingen uit Denemarken”, zegt Kurt Hofman.
In oktober 2017 zien de Deense en Vlaamse leerlingen elkaar in Denemarken weer terug.
“Inderdaad. Het is de bedoeling dat onze leerlingen uit de klassen wiskunde-wetenschappen,
Latijn-wiskunde en Latijn-wetenschappen dan op hun beurt een week naar het Allerød
Gymnasium gaan. Zij zullen daar logeren bij Deense gastgezinnen.”

Voor de journalist: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Hofman,
directeur GO! Atheneum Keerbergen, tel: 015 23 49 33.
GO! Atheneum Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600 cursisten
avondonderwijs en 35 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.

