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Basisschool Maurits Sabbe, Ieperleestraat 19, wint wedstrijd ‘Schoonste School van
Mechelen 2016’ georganiseerd door de stad Mechelen in het kader van ‘Stad om te
Zoenen!’ In 2012 won de basisschool ook al eens.

BASISSCHOOL MAURITS SABBE WEDEROM SCHOONSTE
SCHOOL VAN MECHELEN
Een jaar lang mag basisschool Maurits Sabbe zich de schoonste basisschool
van Mechelen noemen. Naast deze titel ontvangt de school ook een geldprijs
van 500 euro. “En we krijgen een mooie gedenkplaat met hierop Schoonste
School van Mechelen 2016. Die kunnen we naast ons bordje uit 2012 hangen,
want vier jaar geleden kregen we van de stad ook deze prijs voor ons milieu- en
afvalbeleid”, zegt Dirk Van Steyvoort, directeur van basisschool Maurits Sabbe.
De directeur is fier op zijn prijs: “Alle leerlingen en leerkrachten hebben zich voor
deze titel ingezet. Zij zijn, samen met de stad, om te zoenen!”
“Waarom wij voor de tweede keer hebben gewonnen? Ik denk dat de jury vooral ons
milieu- en afvalbeleid in het algemeen apprecieert. Zorg dragen voor je leefomgeving
is iets dat je elke dag moet doen en onze leerlingen weten dat”, zegt de directeur.
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, organiseerde de stad voor het
vijfde jaar op rij de wedstrijd ‘Schoonste School’.
De wedstrijd focust op afvalpreventie. De opdracht was om een ludieke en originele
actie rond zwerfvuil op het openbaar domein te organiseren. De acties werden
beoordeeld op originaliteit, de achterliggende globale visie op zwerfvuil en milieu, het
langetermijneffect van de actie en de betrokkenheid van de leerlingen, ouders en
buurt.
Voor meer informatie:
Dirk Van Steyvoort, directeur van de basisscholen Maurits Sabbe en de Abeel,
tel: 015 20 51 79
Basisschool Maurits Sabbe is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 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.

