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GO! Atheneum Keerbergen organiseert een Dag van de Leerlingenraad op 
donderdag 23 september, Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen 
 

ATHENEUM KEERBERGEN ORGANISEERT DAG VAN DE 
LEERLINGENRAAD 
 
Donderdag 23 september staat in het GO! Atheneum Keerbergen de 
leerlingenraad in de kijker. “De Dag van de Leerlingenraad is een dag voor en 
door leerlingen georganiseerd. Er vinden die dag allerlei activiteiten plaats, 
maar naast sport en spel willen we de leerlingen vooral bewust maken van het 
feit dat de leerlingenraad ertoe doet en dat ze in samenspraak met de directie 
dingen kan verwezenlijken”, zegt Kurt Hofman, Directeur van GO! Atheneum 
Keerbergen. 
 
“De leerlingen staan elke dag centraal. Samen met de leerlingenraad maken wij 
school. Twee leerlingen uit de leerlingenraad zitten bovendien mee in de schoolraad. 
Wij vinden hun inspraak belangrijk. Een dag per jaar zetten we daaom de 
leerlingenraad extra in de kijker!” 
 

Concreet betekent dit dat elke klas aanstaande donderdag twee lesuren vrij krijgt om 
deel te nemen aan verschillende activiteiten zoals een springkasteel, bumball, 
bierbakklimmen, arrow tags, … Tijdens de middagpauze is er een ‘fair’, waarop alle 
klassen de kans krijgen om via een solidariteitsactie geld in te zamelen. Dat geld zal 
aan World Bicycle Relief geschonken worden om een 60-tal fietsen aan te schaffen. 
Op die manier kunnen kinderen in Afrika de vaak ellenlange weg naar school met de 
fiets afleggen. 
 
School maak je niet alleen, dat doe je samen. Hier in Keerbergen, maar ook in Afrika. 
Dat is de boodschap van de Dag van de Leerlingenraad.  
 
“Met de Dag van de Leerlingenraad geven we de leerlingenraad een duidelijk gezicht 
naar alle leerlingen”, zegt Kurt Hofman, Directeur van GO! Atheneum Keerbergen.  
“De leerlingenraad wordt hier serieus genomen. Zij heeft inspraak. Op onze school 
beslissen schoolraad, ouderraad en leerlingenraad samen als het om regels en 
afspraken gaat. Dat werkt beter dan eenzijdig opgelegde beslissingen. Het wakkert 
ook het verantwoordelijkheidsbesef aan. Leerlingen ervaren in de minimaatschappij 
die een school is, datgene waar de grote maatschappij op is gebaseerd; het systeem 
van rechten en plichten, van geven en nemen.” 
 

 
Voor de journalist:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Hofman, Directeur GO! Atheneum 
Keerbergen, tel: 015 23 49 33.  

 
 


