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De leerlingen van GO! Freinetschool Triangel (Booischot) ontvangen maandag 22 mei om
14u30 een waarheidsgetrouwe maquette van hun nieuwe school, gemaakt door de
leerlingen uit het vijfde leerjaar Architecturale en binnenhuiskunsten van het Busleyden
Atheneum, campus Caputsteen. De overhandiging van de maquette vindt plaats op
Freinetschool Triangel, Kleine Steenweg 33, Booischot.
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De leerlingen van Busleyden Atheneum, campus Caputsteen, geven de kinderen van
Freinetschool Triangel een inkijkje in hun nieuwe school. “De maquette is gemaakt op
een schaal van 1/100. De kinderen krijgen zo een waarheidsgetrouw beeld van hun
nieuwe school. Ook de typische kleuren van het nieuwe gebouw zijn goed op de
maquette te zien”, zegt Patrick Leunens, coördinator van GO! Freinetschool Triangel.
“Ik ben bijzonder blij met dit cadeau!” Freinetschool Triangel krijgt volgend schooljaar
een volledig nieuwe school. Een investering van ruim 3 miljoen euro.
Om iedereen een duidelijk beeld te kunnen geven van hoe de nieuwe schoolgebouwen er
straks zullen uitzien vroeg Patrick Leunens aan de leerlingen Architecturale en
Binnenhuiskunsten om een 3D-maquette te bouwen. De leerlingen van campus Caputsteen
van het Busleyden Atheneum waren direct enthousiast.
Ze vroegen de bouwplannen op bij LABO architecten Diest. Na een grondige studie van de
tekeningen en een extra opleiding maquettetechnieken in het FabLab van hogeschool
Thomas More, gingen ze aan de slag.
Petra De Kempeneer, leerkracht Architecturale en Binnenhuiskunst van Busleyden
Atheneum en begeleider van dit project: “Negen leerlingen hebben een volle week gewerkt
aan de maquette van de nieuwe school. Ze kozen voor een schaal van 1/100. Aan de hand
van hun werk kunnen ouders en kinderen zich een 3D-beeld vormen van hoe GO!
Freinetschool Triangel er weldra zal uitzien. De maquette kan ook gebruikt worden om de
kinderen al een beetje te oriënteren in het nieuwe schoolgebouw, zodat ze weten wat waar
komt.”
Maandag 22 mei om 14u30 zullen de negen leerlingen samen met hun leerkracht Petra
De Kempeneer de maquette overhandigen aan de leerlingen van GO! Freinetschool
Triangel, Kleine Steenweg 33, Booischot. Aansluitend is er een kleine receptie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Leunens, coördinator van
Freinetschool Triangel, tel: 015 22 16 30.
Freinetschool Triangel is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.600 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste 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. Voor meer info: www.sgr5.be

