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Leerlingen van het Busleyden Atheneum Campus Caputsteen tonen illustratieve 
posters in Predikheren, van 27 januari tot 4 februari. Zes gedichten werden 
geselecteerd voor de poëziewandeling door Mechelen.  
 

LEERLINGEN TONEN POËZIEPOSTERS IN PREDIKHEREN 

Tijdens de week van de poëzie is er in Het Predikheren in Mechelen heel wat te 
doen, zoals een expo van de leerlingen beeldende kunst van het Busleyden 
Atheneum. Ze tonen posters gebaseerd op gedichten van eigen hand. Tijdens 
een wandeling door Mechelen langs 106 raamgedichten van bekende en 
minder bekende dichters ontdek je nog eens zes poëziepareltjes van de 
leerlingen van campus Caputsteen. 

“Binnen het vakoverschrijdend project ‘Poëzie in woord en beeld’ gingen de 
leerlingen van het 5de leerjaar kso Toegepaste beeldende kunst aan de slag in het 
kader van de poëzieweek. In  de lessen Nederlands werden de leerlingen uitgedaagd 
om hun poëtische talenten boven te halen en een gedicht te schrijven”, zegt Eva 
Cabuy, leerkracht Nederlands in GO! BA Caputsteen.  “Tijdens het vak toegepaste 
beeldende kunsten creëerden de leerlingen een illustratieve poster bij hun eigen 
gedicht. Ze gebruikten hiervoor de collagetechniek, die ze dienden te combineren 
met een andere beeldende techniek naar keuze”,  zegt Joke Doms, leerkracht 
Toegepaste beeldende kunst in GO! BA Caputsteen. “Het feit dat het om een 
realistische opdracht gaat, waarbij het werk ook aan publiek tentoongesteld wordt, 
verhoogde de motivatie van onze leerlingen om zich volledig te smijten voor deze 
uitdaging.”  

De resultaten zijn niet alleen te bewonderen in het Predikheren. “Op een wandeling 
door Mechelen kan je 106 raamgedichten van bekende en minder bekende dichters 
ontdekken, waaronder zes geselecteerde pareltjes van onze leerlingen!”  

Scan de QR code en ga op ontdekking in Mechelen of kom de gedichten 
bewonderen op de ramen van de refter van campus Caputsteen aan de fiets-o-
strade. “Breng ook zeker een bezoekje aan de tentoonstelling. Iedereen maakt er 
namelijk kans op een totebag met gedicht of enkele persoonlijke prints met je 
favoriete illustratie!”  

De unieke en persoonlijke illustraties van de leerlingen kan je bekijken op de 
kunstwebsite van campus Caputsteen: https://www.kunst.bacaputsteen.be/ . 

Meer info: Katie Steemans, directeur GO! BA Caputsteen, tel. 015 20 21 74 
 
 
 
GO! Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 

9.500 cursisten volwassenenonderwijs 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.  
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