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GO! basisschool Atheneum Keerbergen, Vlieghavenlaan 18, krijgt Europees certificaat en
geldbedrag van 250 euro

BASISSCHOOL
ATHENEUM KEERBERGEN ONTVANGT
EUROPEES GELD EN KWALITEITSLABEL
“Gefeliciteerd! Uw school krijgt een Europees kwaliteitslabel voor het uitmuntende
werk in het eTwinning-project ‘Discovering schools and routes in Europe with Edgar”.
Dit betekent dat het werk van uw school op het hoogste Europese niveau erkend
wordt met een certificaat.” In die bewoordingen werd Tom Verheyen, directeur van
GO! basisschool Atheneum Keerbergen, door de jury op de hoogte gebracht van de
hoge scores die zijn school behaalde op vijf criteria. “We wonnen afgelopen week ook
nog een gouden verkeersmedaille. Maar het bericht dat we het Europees eTwinningcertificaat hebben binnengehaald is uitzonderlijker.”
In het kader van een Europees project kreeg GO! basisschool Atheneum Keerbergen vorig
jaar Edgar op bezoek. “Edgar is een mascotte die met zijn reiskoffer verschillende Europese
scholen bezoekt. In zijn koffer zit allerlei materiaal voor klasactiviteiten waarmee je
kennismaakt met de diverse culturen in Europa”, verduidelijkt Tom Verheyen.
Scholen ontvangen vrijwel altijd een nationaal certificaat voor hun deelname aan dit eTwinning-project. Maar GO! basisschool Atheneum Keerbergen ontving daarnaast ook het
Europese certificaat. Waarom?
“Er zijn een aantal criteria waar de externe jury naar kijkt: pedagogische vernieuwing, gebruik
van technologie, impact & documentatie, samenwerking met de partnerscholen en integratie
in het curriculum. Op alle criteria behaalden we een goede score. Dat komt omdat we
dergelijke projecten een zeer leerrijke vorm van onderwijs vinden waar we ons graag voor
inzetten. Vooral de samenwerking met andere Europese leerlingen en het belichten van de
culturele verschillen vonden de kinderen boeiend. Naast een Europees certificaat hebben we
ook een geldbedrag ter waarde van 250 euro ontvangen. Met dit geld gaan we de ideeën en
projecten van onze leerlingenraad realiseren, onder meer spelmateriaal voor op de
speelplaats.”
Edgar kwam naar Keerbergen vanuit Duitsland. Hij reisde nadien verder naar andere
scholen in Europa.
“Bij zijn vertrek gaven de leerlingen van het derde leerjaar hem een dagboekje mee waarin
ze over het dagelijks leven in België hadden geschreven, uiteraard in het Engels. Ze stopten
ook typisch Belgische specialiteiten en tekeningen over België in zijn koffer. Via een
conference call maakten onze leerlingen vervolgens kennis met de leerlingen van de
Europese scholen waar Edgar op bezoek ging.”
Voor meer informatie, zie www.etwinning.net en https://youtu.be/NZ4MNTo3JLU
of neem contact op met Tom Verheyen, tel. 015 23 53 61
GO! Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 8600 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 Heistop-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

