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Leerlingen van Busleyden Atheneum (campus Caputsteen) tonen met een zelfgemaakt
filmpje hun leerkrachten dat ze over meer talenten beschikken dan hetgeen tijdens de
examenweek aan bod komt.

LEERLINGEN BUSLEYDEN ATHENEUM
TALENT IN ZELFGEMAAKT FILMPJE
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HUN

Leerlingen in heel Vlaanderen leggen deze en komende week examens af. Een tijd
waarin ze het beste van zichzelf geven en bewijzen dat ze de leerplandoelstellingen en
eindtermen hebben bereikt. Zo ook de leerlingen van het Busleyden Atheneum,
campus Caputsteen. Maar zij willen hun leerkrachten tevens tonen dat ze zoveel meer
kunnen dan hetgeen ze tijdens de examens laten zien. Ze maakten een film over hun
andere ik, met aandacht voor hun creatieve, muzikale, sport- en wetenschapstalenten.
Nieuwsgierig? Bekijk dan het zelfgemaakte filmpje op de website van de school
'Accent op talent'.
Het filmproject is een initiatief van de leerlingen zelf. “Toen ze met het voorstel langs
kwamen en vroegen of ze de schoolinfrastructuur hiervoor mochten gebruiken, hebben we
onmiddellijk besloten het project financieel te steunen”, zegt Katie Steemans, directeur van
Busleyden Atheneum Campus Caputsteen.
“Hierdoor konden we een rookmachine huren alsook een green screen en speciale camera
waarmee je slow-motionbeelden kunt maken”, zegt Thomas Vercauteren leerling Moderne
talen-wetenschappen, gepassioneerd cameraman en medebezieler van het project. “We
schreven een script en vonden een 50-tal medeleerlingen die zowel voor als achter de
schermen wilden deelnemen. Tof, maar geen gemakkelijke klus. Er kwam heel wat planning
en organisatie bij kijken om iedereen te kunnen regisseren. Alles hebben we zelf gedaan.
Het acteer- en stuntwerk, de muziek, de danspasjes, het camerawerk, de regie enzovoort.”
Leerlingen uit alle leerjaren en onderwijsvormen van Busleyden Atheneum Campus
Caputsteen namen deel aan dit filmproject. “Hierdoor hebben we een gevarieerd overzicht
van onze talenten in beeld kunnen brengen. We zijn er erg trots op”, vertelt Hannah Maes,
leerlinge Latijn-moderne talen die de muziek voor haar rekening nam.
“We willen met onze film de leerkrachten, die straks onze schoolresultaten beoordelen, laten
zien dat we over meer talent beschikken dan wat we tijdens de examens tonen”, zegt
Thomas.
“En de film laat goed zien wat het gezicht van Campus Caputsteen is. Een campus met veel
ruimte voor creativiteit via projectwerk of naschoolse activiteiten. Het is een prachtige film
geworden”, vindt Katie Steemans, directeur van het Busleyden Atheneum campus
Caputsteen.
Voor meer informatie over dit leerlingenproject en campus Caputsteen kan u terecht bij Katie Steemans, directeur
Busleyden Atheneum campus Caputsteen op het nummer 015. 20.21.74

