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Het GO! secundair onderwijs in Keerbergen telt meer leerlingen dan vorig jaar

GO! SECUNDAIR ONDERWIJS KEERBERGEN GROEIT
In Keerbergen doen middenschool, atheneum en technisch atheneum van het
GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap het goed. De drie scholen, die
vorig jaar mochten toetreden tot het wereldwijde UNESCO-scholennetwerk,
noteren samen 3% meer leerlingen vergeleken met vorig jaar. Vooral
middenschool Keerbergen trekt aan (+5%). In de drie GO! scholen in
Keerbergen zitten nu 1437 leerlingen.
GO! Middenschool Keerbergen is 100% afgestemd op de leer- en levensfase van 12tot 14-jarigen. Je kan er buiten de lesuren om deelnemen aan allerlei activiteiten
zoals schaak-, computer-, toneel-, taal- en sportclubs. De pauzes en vijfde lesuren
dienen ook voor inhaallessen. De school komt tegemoet aan de leerwensen van elk
kind.
Op dezelfde campus als de middenschool ligt het GO! Atheneum Keerbergen. Deze
school focust volledig op doorstroming naar hoger onderwijs en universiteit. Het biedt
een grote waaier ASO-studierichtingen, onder meer met 8 uur wiskunde per week.
Die richtingen kunnen leerlingen aanvullen met vakken zoals kunst, media of Spaans
of met workshops zoals wetenschappelijk tekenen, STEM of grafische vormgeving.
Het opleidingsaanbod van GO! Technisch Atheneum Keerbergen richt zich op
technische STEM richtingen. Elektriciteit, bouw, hout, centrale verwarming, sanitaire
installaties, vloeren, domotica, ventilatietechnieken, enzovoort. Ook de opleiding
autotechnieken is breed uitgewerkt. Reeds van in de eerste graad worden
innovatieve STEM technieken aangeleerd. Het technisch atheneum heeft aandacht
voor duurzame technieken doorheen talloze projecten. De school krijgt bovendien
veel appreciatie vanuit het bedrijfsleven en is koploper op gebied van duaal leren,
een combinatie van leren op school en op de werkvloer. Door de sterke individuele
begeleiding in kleine klasgroepen biedt de school kwaliteitsvol technisch onderwijs.
De GO! scholen van Keerbergen zijn scholen van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200
cursisten avondonderwijs en 36 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.

