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Leerlingen van het vijfde leerjaar B van GO! basisschool Go Shil! ontdekken Mechelse 
kunstenaar Jan De Winter tijdens lezing van Marc Van Camp, voorzitter van de vzw Het 
Paradijs. Maandag 25 oktober om 13 uur 30, GO! basisschool Go Shil!, Louizastraat 3 in 
Mechelen. Journalisten zijn welkom. 

 
MECHELSE KINDEREN ONTDEKKEN MECHELSE KUNST  
 
Een jaar geleden overleed de Mechelse kunstenaar Jan De Winter. Vzw Het 
Paradijs eert hem met kunstwerken op drie locaties in Mechelen. “Met onze 
leerlingen zijn we deze kunstwerken gaan bekijken. Maandag 25 oktober komt 
de organisator van de tentoonstelling, Marc Van Camp, als gastspreker op 
onze school vertellen over Jan De Winter”, zegt Sofie Van Loock, directeur van 
GO! basisschool Go Shil! 
 
“Jan De Winter had verbeelding in overvloed. Kinderen hebben dat ook. Dit maakt 
hem zo boeiend”, zegt juf Stefanie, leraar in het vijfde leerjaar B van GO! basisschool 
Go Shil! 
 
De kinderen van het vijfde leerjaar werken al een tijdje rond kunstenaar Jan De 
Winter. Ze bezochten zijn kunstwerken in de stad en als kers op de taart komt de 
voorzitter van vzw Het Paradijs maandag langs om de kinderen alles te vertellen over 
deze bijzondere Mechelaar. 
 
“Naast de kracht van kunst, wil ik de leerlingen laten zien dat kunstenaars dichtbij 
huis kunnen wonen. Kunst lijkt soms ver weg of oud, zoals Rembrandt en Rubens. 
Mechelse kinderen die zich verdiepen in een Mechelse kunstenaar in samenwerking 
met een Mechelse vereniging: grote kunst, hedendaags én te ontdekken dichtbij 
huis!”, lacht juf Stefanie. 
 
 
 
 

Journalisten die meer informatie wensen, contacteren Sofie Van Loock, directeur van 
GO! basisschool Go Shil!, tel. 015 41 20 02. 
 
GO! Basisschool Go Shil! is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.700 leerlingen, 8.700 cursisten 
avondonderwijs en 37 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.  
 


