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Wat als leerlingen van het eerste leerjaar van Busleyden Atheneum campus Stassart
aan het dichten slaan? Dan krijg je de leukste versregels! Leerlingen van Busleyden
Atheneum doen mee aan de poëzieweek die loopt tot vrijdag 2 februari.

ALS EEN SPRINKHAAN NIET KON SPRINGEN, DAN WAS
HET EEN HAAN
Leerlingen van het eerste leerjaar van Busleyden Atheneum Campus Stassart wagen
zich aan een gedicht. “Wij besteden veel aandacht aan taalvaardigheid. De Poëzieweek
past hier perfect bij. Onze leerlingen zijn een hele week aan het jongleren met taal. Dat
levert originele vondsten op”, zegt Lynne Anthonissen, leerkracht Project Algemene
Vakken van het Busleyden Atheneum Campus Stassart.
De leerlingen maken kennis met een gedicht van Edward van de Vendel. “Een leuke
opwarmer. De eerstejaarsleerlingen zijn meteen mee. Ze leren de verschillende dichtvormen
kennen”, aldus Lynne Anthonissen.
Dit jaar is het thema van de Poëzieweek Humor.
“Daar weten onze leerlingen wel raad mee”, lacht Anthonissen. “Zij besloten tot een rondje
dichten met als invalshoek ‘Wat als?’. Het leverde enkele leuke en originele vondsten op.
Bijvoorbeeld:
Wat als een sprinkhaan niet zou kunnen springen dan… was het een haan.
Wat als rood groen zou zijn dan … had ik elke dag een groene nota.
Wat als niemand haar had dan … bestonden er geen luizen.
Wat als een voordeur niet bestond dan … kwam iedereen binnen langs de achterdeur.”
Tot eind deze week leven de leerlingen zich creatief uit met pen en papier. De
gedichtpareltjes die hieruit voortkomen, zullen de muren in de klaslokalen versieren.

Voor de journalist: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Micheline Jacobs van
BA-campus Stassart, tel: 015 28 62 67
Busleyden Atheneum 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.

