Persbericht
12.03.2019

Leerlingen van GO! Busleyden Atheneum campus Stassart nodigen social influencer Jill De
Greef uit voor een verwendag en interview op de eigen schoolradio, donderdag 14 maart om
10 uur, Wollemarkt 36, Mechelen

BA STASSART, DE CAMPUS VOOR MENS EN WELZIJN,
ORGANISEERT VERWENDAGJE VOOR DE BEKENDE
SOCIAL INFLUENCER JILL DE GREEF
Hoe onderstreep je als school dat je een hart voor mensen hebt en opleidingen
aanbiedt in het domein Mens en Welzijn? Door je studierichtingen een mensennaam te
geven! “Onze opleidingen zijn gepersonaliseerde leerpaden passend bij het talent van
de leerling. De nieuwe namencampagne past hierin. Jill uit het Vijf-programma Pink
Ambition en social influencer krijgt van de leerlingen een wellnessdag en maakt
kennis met de opleidingen Beau & Wes, Liv en Jamie”, zegt Tanja Janssens, directeur
van campus Stassart van het Busleyden Atheneum.
BA Stassart, de campus voor Mens en Welzijn, organiseert donderdag 14 maart een
verwendagje voor Jill De Greef. Hiermee wil de school de nieuwe namencampagne en het
campusprofiel – lifestyle, wellness en welbeing - onder de aandacht brengen.
De leerlingen vinden het superleuk dat de school voor deze verrassing gezorgd heeft.
“Aan Jill mogen tonen wat wij dit jaar al geleerd hebben! Al ligt de lat wel hoog, want Jill De
Greef is een ware fashionista die heel veel afweet van mode, styling en make-up. Maar wij
gaan een uitdaging niet uit de weg. Van harte welkom, Jill”, klinkt het vastberaden.
Ook zullen de leerlingen Jill interviewen. Zij willen via hun ‘Radio op school’ duidelijk maken
dat niet alles draait om schoonheid en ideaalbeelden. Mentaal welzijn is minstens zo
belangrijk. “Deze boodschap heeft Jill zelf ook al eerder uit gedragen.”
Busleyden Atheneum campus Stassart rolt het concept ‘de lerende staat centraal’ dit
schooljaar verder uit. “Alle studierichtingen kregen mensennamen. Zo maken we een einde
aan hiërarchieën en tussenschotten tussen afdelingen. Een leerling moet een richting volgen
die aansluit bij zijn of haar talenten, mogelijkheden en interesses. Feel good vinden wij heel
belangrijk. Wie goed in zijn vel zit, presteert beter.”
Om dit in de verf te zetten, nodigt campus Stassart social influencer Jill De Greef uit.
Journalisten welkom vanaf 10.00 u
Meer info: Elynn Asselberghs telnr 0485 89 34 38

Busleyden Atheneum is een school 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.

