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Basisschool De Bel, Peter Benoitstraat 2a, wint wedstrijd ‘Schoonste School van
Mechelen 2017’ georganiseerd door de stad Mechelen in het kader van ‘Stad om te
Zoenen!’ Daarbovenop is de school tevens jaarwinnaar van de wedstrijd ‘Afvalarme
school 2020’, georganiseerd door IVAREM.

GO! BASISSCHOOL DE BEL SCHOONSTE EN MEEST
AFVALVRIJE SCHOOL VAN MECHELEN
Een jaar lang mag GO! basisschool De Bel zich de schoonste basisschool van
Mechelen noemen. Tevens wordt de school gekroond tot meest afvalarme
school in de regio. De directeur is bijzonder fier op de twee prijzen: “Alle
leerlingen en leerkrachten hebben zich voor deze titels ingezet. Milieu- en
afvalbeleid vinden wij belangrijk. Zorgdragen voor je leefomgeving is iets dat je
elke dag moet doen en onze leerlingen weten dat”, zegt Saskia Van Aerschot,
directeur van GO! basisschool De Bel.
Mechelen wil een propere en leefbare stad zijn, een Stad om te Zoenen. Omdat nette
scholen daarbij een grote stap in de juiste richting zijn, organiseert de stad voor het
opnieuw de wedstrijd ‘Schoonste School’. Dit jaar valt GO! Basisschool De Bel in de
prijzen.
De prijsuitreiking in aanwezigheid van de schepenen van leefmilieu en onderwijs
vindt plaats maandag 12 juni om 9u45 in GO! basisschool De Bel (Peter Benoitstraat
2a). Aansluitend zijn er workshops voor de leerlingen.
Ook IVAREM sensibiliseert scholen rond milieu- en afvalbeleid. Scholen die voor hun
leerlingen met de hulp van Ivarem activiteiten organiseren zoals de zwerfvuilactie, de
compostscholenactie, spelen van het compostspel, opstarten van een milieuraad,
enzovoort… verdienen planeetjes. Scholen die 5 planeetjes hebben verzameld op
het einde van het jaar, krijgen een grote groene planeet overhandigd door de
animatoren van Ivarem.
“Wie de meeste planeetjes heeft verzameld wordt gekroond tot afval-armste school
van de regio. Wij dus”, zegt Saskia Van Aerschot. “Het was een kolfje naar de hand
van GO! basisschool De Bel. Want wij nemen reeds vele jaren allerlei initiatieven om
afval te voorkomen. Dat we nu gekroond worden tot meest afvalarme school in de
regio Mechelen, is een mooie opsteker. Maar hiermee stopt onze inzet voor het
milieu niet. Scholen die in het jaar 2020 erin geslaagd zijn hun zonnestelsel volledig
te beplakken met propere en groene planeetjes, ontvangen een interessante
educatieve verrassing van Ivarem. Daar gaan we voor!”
Voor meer informatie:
Saskia Van Aerschot, directeur, tel: 015 41 54 18 of 015 67 69 21
GO! Basisschool De Bel is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6600 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.

