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GO! Technisch Atheneum Keerbergen ontvangt morgen drie leerkrachten uit
Ecuador voor een bezoek van twaalf dagen.

GO! TECHNISCH ATHENEUM KEERBERGEN ONTVANGT
LEERKRACHTEN UIT ECUADOR
Deze week ontvangt GO! Technisch Atheneum Keerbergen drie leerkrachten uit
Santo Domingo in Ecuador. “Gedurende twee weken werken we met hen
samen rond duurzame educatie en mobiliteit. Verder denken we na over een
schoolveiligheidsplan omdat daar in Ecuador nood aan is. We vertrekken van
ons systeem en vertalen dit met de expertise van beide scholen naar een
veiligheidsplan voor de school in Ecuador”, zegt Steven Hendrickx, directeur
van GO! Technisch Atheneum Keerbergen. Ook een bezoek aan Busleyden
Atheneum campus Pitzemburg staat op het programma.
De uitwisseling past in het smeden van een duurzame band met een buitenlandse
school in het kader van onderwijsontwikkelingshulp. De uitwisseling wordt
gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Vereniging voor
Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB). Als UNESCO-school
hecht TA Keerbergen veel belang aan een goede Noord-Zuidsamenwerking.
De drie leerkrachten komen van de school Jaimos Roldos Aguilera in Santo
Domingo.
“VVOB
stimuleert
de
samenwerking
tussen
Vlaamse
scholen
en
onderwijsinstellingen in het Zuiden. Dit gebeurt onder meer via het Scholenbandenprogramma. De fysieke uitwisseling is noodzakelijk om een warme band te creëren.
Na de uitwisseling hopen we een versnelling hoger te schakelen en op zeer
regelmatige tijdstippen contact te leggen met de school in Ecuador. In 2018 zullen wij
naar Ecuador afreizen”, zegt Steven Hendrickx.
“We wisselen de komende dagen met onze Ecuadoraanse collega’s knowhow uit
over onderwijs, duurzaamheid en veiligheid in en rond de school. En we halen de
vriendschapsbanden aan tijdens enkele leuke uitstappen.”
“Dinsdag 12 december om 19.00 uur staat er ook nog een ontmoeting met de
Ecuadoraanse leerkrachten en onze leerlingen, ouders, leerkrachten en externe
partners op het programma. Dit vindt op school plaats tijdens een buffet met
Belgische en Ecuadoraanse hapjes.”

Voor de journalist: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven Hendrickx,
directeur GO! Technisch Atheneum Keerbergen, tel: 015 51 25 94.
GO! Technisch 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.

