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Rode Neuzen Dag: Leerlingen van Busleyden Atheneum campus Stassart verkopen
Stasshartjes voor hun radio-caravan op de speelplaats

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS STASSART VERKOOPT
STASSHARTJES
De leerlingen van Busleyden Atheneum Campus Stassart verkopen in het kader van
Rode Neuzendag in de week van 11 november Stasshartjes: zandkoekjes in hartvorm,
gedipt in chocolade. Met de opbrengst wil de school het project ‘Stassart Got Beats’
verder ontplooien.
De leerlingen van GO! Busleyden Atheneum campus Stassart verkopen de befaamde
Stasshartjes, zandkoekjes in hartvorm, gedipt in chocolade, omdat hun hart uitgaat naar
jongeren. Zo hopen ze geld in te zamelen om hun project ‘Stassart Got Beats’ verder uit te
bouwen. Het betreft hier een caravan op de speelplaats, van waaruit leerlingen tijdens de
middagpauze zelf radio maken en zo meer verbinding creëren. De school kocht een caravan
aan die de leerlingen zelf verbouwden tijdens de vakantie. Vanuit deze caravan wordt er elke
laatste vrijdag van de maand radio gemaakt door de leerlingen zelf. Ze brengen
zelfgeschreven muziek, waarin ze hun angsten, frustraties maar ook dromen benoemen. Zo
proberen ze meer begrip en verbinding onder elkaar te creëren. Dit komt een positieve sfeer
alleen maar ten goede.
Directeur Tanja Janssens: “Leerlingen die zich goed voelen op school zijn gemotiveerder en
presteren beter. Daarom vinden we het belangrijk om op school werk te maken van zowel
fysiek als mentaal welbevinden. Onze school barst van het talent en we willen onze
leerlingen dan ook een platform geven om hun talent verder te ontwikkelen. »
Enkele andere activiteiten: hotdogverkoop tijdens de middagpauze en op vrijdag 29
november is er een heus slotfeest. Iedereen wordt die dag in het rood verwacht, er zal soep
met “babbeltjes” uitgedeeld worden, en ‘Stassart Got Beats’ zal de hele dag spelen.
Meer dan 100 GO! scholen doen activiteiten in het kader van Rode Neuzen Dag om met de
opbrengst een project rond welbevinden op hun school te kunnen realiseren. “Welbevinden
en kwaliteitsvol onderwijs gaan hand in hand”, duidt Raymonda Verdyck, afgevaardigd
bestuurder van het GO!. “Jongeren die zich beter in hun vel voelen, vertonen meer gepast
gedrag en sociale vaardigheden en presteren gemiddeld beter op school. Wanneer het
welbevinden goed is, kan de aandacht ten volle naar het leerproces gaan. Daarom hecht het
GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap belang aan ‘een gezonde geest in een gezond
lichaam’. GO! scholen creëren een warm, verbindend schoolklimaat waarin elke jongere de
kans krijgt zich optimaal te ontplooien. Het is de opdracht van onze scholen om de
weerbaarheid van kinderen en jongeren te versterken.”
Voor de journalist:
Meer informatie Bram Van den Branden, verantwoordelijke Stassart Got Beats Tel.: 0494 07
33 38 OF Elynn Asselberghs, verantwoordelijke Rode Neuzen Dag Tel.: 0485 89 34 38
GO! Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 9000 cursisten
volwassenenonderwijs 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.

