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Leerlingen van het zevende leerjaar veiligheidsberoepen vertalen de coronainstructies van de school in een duidelijke video voor medeleerlingen.

LEERLINGEN MAKEN FILMPJE MET BACKTOSCHOOLVEILIGHEIDSMAATREGELEN
Leerlingen van het zevende leerjaar Veiligheidsberoepen van Busleyden
Atheneum Campus Stassart hebben zelf een instructiefilm gemaakt met
veiligheidsmaatregelen COVID 19 voor hun medeleerlingen en de ouders. De
instructiefilm
kan
teruggevonden
worden
https://www.youtube.com/watch?v=rvBpPUBlt98
“De leerlingen van het zevende leerjaar Veiligheidsberoepen hechten in het kader
van hun opleiding sowieso veel belang aan veiligheid. Ze werden daarom betrokken
bij de evaluatie van de veiligheidsmaatregelen die wij troffen om een veilige
heropstart van de school te garanderen. Vervolgens goten de leerlingen die
afspraken in een duidelijke instructiefilm voor hun medeleerlingen. We vinden
inspraak van jongeren heel belangrijk”, zegt Tanja Janssens, directeur van de
campus Stassart van Busleyden Atheneum.
De leerlingen Veiligheidsberoepen werkten graag mee aan het instructiefilmpje, niet
alleen om hun medestudenten van campus Stassart vertrouwd te maken met de
nieuwe richtlijnen en maatregelen die de school trof, maar ook om aan te tonen dat
de heropstart in veilige omstandigheden en met veel aandacht voor het welbevinden
van de leerlingen verloopt.
"Met dit filmpje willen we tevens de burgerzin van de leerlingen aanwakkeren. We
willen immers de nieuwe maatregelen laten ‘naleven uit respect voor’ en niet louter
‘afdwingen’."
De heropstart afgelopen vrijdag verliep in een serene sfeer. De leerlingen en het
schoolteam deden hun uiterste best om de nieuwe maatregelen correct na te leven.
"Ik ben super fier dat ik met zo’n fijne leerlingen en topteam kan samenwerken", zegt
Tanja Janssens.
De
instructiefilm
kan
https://www.youtube.com/watch?v=rvBpPUBlt98

teruggevonden

worden

Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Micheline Jacobs, 015 28 62 67
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 8500 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.

