Jaarverslag 2020 | Scholengroep 5
Geef me de vijf!

SCHOLENGROEP 5 - PASPOORT
Oprichtingsjaar: 2000
Inrichtende macht van:
25 basisscholen
9 secundaire scholen
1 instituut voor deeltijds kunstonderwijs
1 centrum voor volwassenenonderwijs met verschillende vestigingsplaatsen
(6 kinderdagverblijven)
1 centrum voor leerlingenbegeleiding
Totaal aantal leerlingen:
22.482 (d.d. 1 februari 2020) waarvan:
13.703 leerlingen lager en secundair onderwijs + deeltijds kunstonderwijs
8.779 cursisten volwassenenonderwijs
Totaal aantal personeelsleden: 2 400
Totaal oppervlakte gebouwen: 165 000 m2

HET BESTUUR
Algemeen directeur:
Geert Van Hoof

Coördinerend directeur basisonderwijs:
Bart Pepermans

Voorzitter Raad van Bestuur:
Ann Gods

Coördinerend directeur secundair onderwijs:
Michèle Vervotte

Raad van Bestuur:
Patrice Caremans
Ivan Cornette
Ingrid De Neef
Marc Lammar
Mario Van Essche
Eddy Van Parys
Pierre Vermaelen
Margareta Williams

Contactgegevens
van bestuursleden en meer informatie over het beleid van
scholengroep 5 vindt u op www.sgr5.be

Beste lezer,
Voor u ligt het beknopte jaarverslag 2020 van Scholengroep 5. Scholengroep 5 biedt onderwijs aan 22.482 leerlingen en cursisten. De groep is de inrichtende macht van 37 onderwijsinstellingen van het GO! onderwijs van de
Vlaamse gemeenschap in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg.
2020 was voor ons allemaal een zwaar jaar. In maart brak de corona-epidemie uit. Scholen moesten sluiten om
de verspreiding van het virus tegen te gaan. Soms volledig, soms gedeeltelijk. Soms aangekondigd, maar soms ook
plots wanneer er zich een onverwachte uitbraak onder leerlingen voordeed. Vele leerlingen kregen maandenlang
afstandsonderwijs. Een normaal schoolleven was voor niemand meer mogelijk. Afstand houden, mondkapjes dragen, kleine klasbubbels, strikte circulatieregels, ... Binnen dat stressvolle kader moesten onze leerkrachten versneld
op zoek naar allerlei alternatieven om leerachterstanden te vermijden, ouders te bereiken, evaluatie mogelijk te
maken en gevoelens van eenzaamheid bij de leerlingen te detecteren en trachten te verhelpen.
Van op deze plaats wil ik alle collega’s van GO! Scholengroep 5 bedanken. Jullie waren, zijn en blijven helden!

Geert Van Hoof
Algemeen directeur
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GO! ONDERWIJSINSTELLINGEN IN DE REGIO MECHELEN, KEERBERGEN
EN HEIST-OP-DEN-BERG

Walem

2 960 leerlingen*
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Basisonderwijs
Kleuter- & Lager onderwijs
1 GO! Basisschool Dubbelsprong
2 GO! Basisschool Lyceum
5 GO! Basisschool Ter Berken
6 GO! Basisschool Wonderwijs
7 GO! Basisschool Klim Op
8 GO! Basisschool Atheneum Keerbergen
9 GO! Basisschool De Cocon
10 GO! Basisschool Alice Nahon
11 GO! Basisschool Dr. Jozef Weyns
12 GO! Basisschool ‘t Wensbos
15 GO! Basisschool Victor Van de Walle
16 GO! Basisschool Go Shil!
17 GO! Basisschool De Spreeuwen
18 GO! Basisschool De Baan
19 GO! Kleuterschool De Holm
20 GO! Basisschool GO Shil! - De Vlindertuin
21 GO! Basisschool De Esdoorn
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GO! Basisschool De Puzzel
GO! Basisschool De Bel
GO! Basisschool De Spiegel
GO! Basisschool De Zonnebergen
GO! Basisschool Maurits Sabbe
GO! Basisschool De Abeel

Freinet Kleuter- & Lager onderwijs
3 GO! Basisschool Villa Zonnebloem
4 GO! Basisschool Het Zonnehuis
14 GO! Basisschool Triangel
Methodeonderwijs Kleuter- & Lager
13 GO! Leefschool De Pluishoek
Buitengewoon Kleuter- & Lager onderwijs
28 GO! Basisschool Den Anker

Noot: 25 instellingen basisonderwijs verdeeld over 28 vestigingsplaatsen.
*
dit zijn leerlingen basisonderwijs en secundair onderwijs. Cursisten CVO en Deeltijds Kunstonderwijs zijn hier niet in meegeteld.

Secundair onderwijs
1

Heist-op-den-Berg
2

8&9
12
14

2
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Booischot

Beerzel

13
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Busleyden Atheneum - campus Botaniek
eerste graad en BSO, TSO, HBO

4

Busleyden Atheneum - campus Stassart
eerste graad en BSO, TSO
Busleyden Atheneum - campus Zandpoort
eerste graad en ASO, TSO, BSO
GO! Middenschool Keerbergen
eerste graad
GO! Atheneum Keerbergen
ASO, TSO (Sport)

5

642 leerlingen*
1 226 leerlingen

6

7

1 444 leerlingen*
923 leerlingen

8

GO! Atheneum Heist - campus ‘t Lab
eerste graad en ASO, TSO

9

GO! Atheneum Heist - campus ‘t Atelier
deeltijds secundair onderwijs, BSO
GO! Technisch Atheneum Keerbergen
eerste graad en TSO, BSO
Busleyden Atheneum - campus Nekkerspoel
deeltijds secundair onderwijs
13 Busleyden Atheneum - campus De Beemden
buitengewoon secundair onderwijs
(+ onderwijs voor kinderen met autisme)

10

11

12

9

Tremelo

Busleyden Atheneum - campus Pitzemburg
eerste graad en ASO
Busleyden Atheneum - campus Caputsteen
methodeonderwijs Freinet:
eerste graad en ASO, KSO

Noot: 9 instellingen secundair onderwijs verdeeld over 13 vestigingsplaatsen.

Volwassenenonderwijs
1
2

Instituut voor Kunst en Ambacht
Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo met vestigingsplaatsen in Mechelen, Heist-op-den-Berg, Zaventem,
Keerbergen, Lier, Tervuren en in de Vlaamse Rand door een fusie met GLTT-CVO waardoor Crescendo CVO nu ook
vestigingsplaatsen heeft in Sint-Genesius-Rode, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Linkebeek, Beersel, Lennik en Herne.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Administratieve hoofdzetel Scholengroep 5
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DE LEERLINGENCIJFERS
Evolutie leerlingencijfers scholengroep 5 (sinds 2003)

Verdeling van het totaal aantal
leerlingen per regio
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Noot: dit zijn leerlingen basisonderwijs en secundair
onderwijs. Cursisten CVO en Deeltijds Kunstonderwijs zijn hier
niet in meegeteld.

Per onderwijstype
Op 1 februari 2020 telde scholengroep 5 in totaal 13.703 leerlingen (*). 59,69% (8 179 leerlingen) zit in het gewoon basisonderwijs en
35,72% (4 895 leerlingen) zit in het gewoon secundair onderwijs (inclusief het deeltijds onderwijs en HBO5-Verpleegkunde). 2,67% van
de leerlingen zit in het buitengewoon onderwijs: 215 leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs en 151 leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs. De resterende 1,92% betreft het deeltijds kunstonderwijs (263 leerlingen).

Per regio
Van de 8 394 leerlingen die kiezen voor GO! basisonderwijs van scholengroep 5 zitten er 6 245 in Mechelen en omgeving, 923 in Keerbergen en omgeving en 1 226 kinderen in Heist-op-den-Berg en omgeving.
Van de 5 046 leerlingen die kiezen voor GO! secundair onderwijs van scholengroep 5 zitten er 2 960 in Mechelen, 1 444 in Keerbergen
en 642 in Heist-op-den-Berg.

Per onderwijsinstelling
Verdeling van de 5 046 leerlingen secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) over de secundaire scholen van
Scholengroep 5
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Verdeling van de 8 394 leerlingen basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) over de basisscholen van Scholengroep 5
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* Telling per 1 februari 2020
** GO! Basisschool De Vlindertuin is per 1 september 2019 een op zichzelf staande school, onafhankelijk van GO!
Basisschool Go Shil!.
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Instroom en doorstroom
De klassen in het eerste leerjaar secundair onderwijs van scholengroep 5 zijn voor 55% gevuld met leerlingen afkomstig uit het GO!
basisonderwijs, waarvan 48% uit de eigen basisscholen van scholengroep 5 en 7% uit andere GO! basisscholen.
Met andere woorden, van de 930 leerlingen die in 2020 afstudeerden aan een basisschool van scholengroep 5 kozen 445 leerlingen
voor een vervolgopleiding aan een van de middelbare scholen van Scholengroep 5.
Bekijken we dit per regio dan zien we dat de doorstroming van basis- naar secundair onderwijs binnen Scholengroep 5 het hoogst
ligt in Keerbergen en omgeving (77%), gevolgd door Heist-op-den-Berg (58%) en Mechelen (43%).
Verder komt 28% van de eerstejaars leerlingen secundair onderwijs van Scholengroep 5 uit het vrij basisonderwijs, 13% uit het gemeentelijk basisonderwijs en 4% komt van elders (buitenland, zittenblijvers, enz.)
Leerlingendoorstroming van basis- naar secundair onderwijs binnen Scholengroep 5:
leerlingeninstroom eerste leerjaar secundair onderwijs
Busleyden Atheneum
Campus Pitzemburg

Aandeel leerlingen in het 1e leerjaar
afkomstig uit basisscholen van
scholengroep 5, september 2018

Busleyden Atheneum
Campus Caputsteen
Busleyden Atheneum
Campus Botaniek

Aandeel leerlingen in het 1e leerjaar
afkomstig uit basisscholen van
scholengroep 5, september 2019

Busleyden Atheneum
Campus Stassart

Aandeel leerlingen in het 1e leerjaar
afkomstig uit basisscholen van
scholengroep 5, september 2020

Busleyden Atheneum
Campus Zandpoort

Leerlingen die van elders komen

GO! Middenschool
Keerbergen
GO! Atheneum Heist
campus ‘t Lab
GO! Technisch Atheneum
Keerbergen
Busleyden Atheneum
Campus De Beemden
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Leerlingenuitstroom laatste leerjaar basisonderwijs scholengroep 5:
% leerlingen dat kiest voor een middelbare school van scholengroep 5.
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GROTE EN KLEINE GEBEURTENISSEN IN 2020 …
Coronacrisis dwingt scholen tot sluiting
In maart 2020 brak de Covid-19-epidemie uit. Voor alle scholen het begin van een zeer moeilijk jaar met skireizen en andere schooluitstappen die plots geannuleerd werden. Wat volgde was een jaar vol afstandsonderwijs, handen wassen, mondmaskers dragen?
plexi-schermen? Klasbubbels enzovoort. Na de eerste golf trok iedereen een welverdiende zomervakantie in. Alle schoolteams benutten deze vakantie om hun school nog meer coronaproof te maken, maar na de zomer ging het opnieuw mis. Verschillende scholen
van GO! scholengroep 5 moesten kort de deuren sluiten wegens een coronabesmetting of bepaalde klassen in quarantaine zetten. De
scholen kregen veel steun van de regionale veiligheidscellen en het CLB die de situatie nauwgezet opvolgden en de scholen, kinderen
en ouders waar mogelijk ondersteunden.
CLB draait overuren
Niet alleen voor leerkrachten en scholen was het een zwaar jaar, ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding draaide overuren. Ze
kreeg van scholen, maar ook rechtstreeks van leerlingen en ouders, vragen over wat nog wel en niet mag tijdens een klasquarantaine.
Bij een corona-uitbraak in een school zaten ze in de eerste lijn-begeleiding en voorzagen vaak de communicatie naar ouders toe. Ze
voerden coronatesten uit. Kortom, ze waren in 2020 een belangrijke steun in de strijd tegen corona.
Digitaal aanmeldsysteem voor middelbare scholen gaat van start
In 2020 werd er voor de allereerste keer in o.m. Mechelen en Keerbergen met een aanmeldsysteem gewerkt. Via een online systeem
moeten ouders aanduiden welke scholen hun voorkeur krijgen. Ze kunnen dit doen in een afgebakende periode van 30 maart tot en
met 24 april. Veel ouders zaten met vragen over deze nieuwe werking. Ze stelden ze onder meer op de onderwijsbeurs die op woensdag 19 februari in Technopolis, vlak voor de corona-uitbraak, voor de twaalfde keer plaatsvond.
Oud-leerlingen treden op als coronasafetycoaches in BA-campus Stassart
Sebastian Salvador en Jeffrey Sagoe van vzw J@M organiseerden samen met het schoolteam van Busleyden Atheneum campus Stassart
coronaveilige activiteiten om jongeren te helpen de moed er in te houden in coronatijd. Ze zagen tevens toe op het naleven van de
coronamaatregelen binnen de school en aan de schoolpoort. Leerlingen van het zevende leerjaar veiligheidsberoepen vertaalden dan
weer de corona-instructies van de school in een duidelijke videoboodschap voor hun medeleerlingen.
GO! basisschool Wonderwijs en De Vlindertuin krijgen geld voor nieuwe fietsenstalling
Een provinciale subsidie van 23.000 euro zorgde voor betere wandelroutes naar scholen, onder meer naar GO! basisschool Wonderwijs. De school kreeg tevens een nieuwe fietsenstalling. Hiervoor werd door de gemeente Zemst een bijkomende subsidie uitgetrokken.
GO! basisschool De Vlindertuin ontving eveneens geld voor het plaatsen van een overdekte fietsenstalplaats. Veilige schoolomgevingen zijn een prioriteit voor provincie en gemeenten. Ze willen dat kinderen veilig te voet of met de fiets naar school kunnen gaan.
Leerlingen van BA-campus Pitzemburg winnen de B-Photonics Challenger Cup van de VUB
Leerlingen van Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg wonnen de hoofd- en publieksprijs van de ‘B-Photonics Challenger Cup’ editie
2019-2020 van de VUB. Tijdens de editie 2019-2020 van de ‘B-Photonics Challenger Cup’ namen 11 scholen het tegen elkaar op om een
oplossing met fotonica, de technologie van het licht, te bedenken voor een realistisch probleem. De B-Photonics Challenger Cup is een
wetenschappelijk en educatief initiatief van B-PHOT Brussels Photonics, in samenwerking met ColruytGroup / Technics, Real Estate
& Energy.
GO! basisschool Alice Nahon koopt verkeerskoffer
GO! basisschool Alice Nahon ontving 2.498 euro voor de aankoop van fluohesjes en een verkeerskoffer. De provincie Antwerpen schonk
het geld. Ze wil dat kinderen op jonge leeftijd leren hoe ze zich veilig in het verkeer moeten verplaatsen.
Kleuters van GO! basisschool Klim Op planten een Heldenbos
De kleuters van GO! basisschool Klim Op sloten het coronajaar 2020 af met een positieve groene noot. Ze legden een Heldenbos aan
van twintig bomen en zestig struiken. Op die manier wil de school zuurstof geven, letterlijk en figuurlijk, aan de leerlingen en alle
zorgverleners.
Leerlingen van GO! basisschool Maurits Sabbe en De Abeel stoppen kerstgeschenk in schoenendoos
De leerlingen van de basisscholen Maurits Sabbe en De Abeel vulden 125 schoenendozen met voedingswaren en wenskaarten. Ze deden
dit in het kader van de Shoebox-actie. het geheel verpakten ze vervolgens als een prachtig kerstcadeau. Het CAW verdeelde de dozen
onder kansarmen.
Leerlingen van GO! basisschool De Spreeuwen overladen ouderen met lieve kaartjes
Donderdag 17 december 2020 overhandigden de leerlingen van basisschool De Spreeuwen vele kaartjes, brieven en tekeningen aan
woonzorgcentrum De Lisdodde. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de bewoners van het woonzorgcentrum. De school
wilde hen en de zorgverleners met deze actie een hart onder de riem te steken.
GO! basisschool Ter Berken krijgt stillere refter
Geluidsabsorberende panelen en grote kubussen dempen vanaf nu het geluid in de refter van GO! basisschool Ter Berken. De verbeterde akoestiek werd bekostigd door Vriendenkring Ambroosje. De vriendenkring haalde met haar acties zoveel geld op dat binnenkort
ook de turnzaal geluidsarmer gemaakt kan worden.

Leerlingen BA-campus Caputsteen stellen jaarwerken tentoon op eigen kunstwebsite
Busleyden Atheneum Campus Caputsteen plaatst kunstwerken van leerlingen op een kunstwebsite. Door de coronacrisis
moest de jaarlijkse kunsttentoonstelling worden geannuleerd. De leerlingen en leerkrachten bleven niet bij de pakken neerzitten en besloten hun artistiek werk via een eigen website tentoon te stellen.
Schoolomgeving van Victor Van de Walle, Den Anker en De Zonnebergen wordt aangepakt
De stad Mechelen krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van 54.422 euro voor het veiliger maken van schoolomgevingen. Het geld wordt geïnvesteerd in fietsbeugels en octopusbarelen alsook wegmarkering rond oversteekplaatsen. De
omgeving van acht basisscholen van GO! scholengroep 5 zal worden aangepakt: De Puzzel, De Vlindertuin, De Spreeuwen,
Lyceum, Victor Van de Walle, Den Anker, De Zonnebergen en Villa Zonnebloem.
Leerlingen van BA-campus Nekkerspoel trekken naar buitenland
Busleyden Atheneum Campus Nekkerspoel is partner in Erasmus Duaal Leren. Leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair
onderwijs kunnen hierdoor voor twee weken op stage in Europa. Campus Nekkerspoel stuurde in het voorjaar van 2020 zes
studenten hotel, verzorging en kantoor naar Nederland, Estland, IJsland, Italië en Spanje. Een leerlinge uit Duitsland kwam
dan weer in de school in Mechelen op bezoek.
‘ t Wensbos, Pluishoek en Triangel zijn propere basisscholen
GO! basisschool ’t Wensbos, GO! Freinetschool Triangel en GO! leefschool Pluishoek ontvingen een cheque ter waarde van
in totaal 1.656 euro van de gemeente Heist-op-den-Berg voor hun deelname aan Operatie Proper van Mooimakers vzw.
De gemeente geeft een beloning aan scholen en verenigingen die de buurt opkuisen. GO! basisschool De Cocon kreeg dan
weer 960 euro van de gemeente Tremelo als beloning voor haar deelname aan de ‘Operatie Proper’. Geld dat de school wil
besteden aan milieueducatie en meer groen op school.
Hulde aan de ploggers van GO! middenschool Keerbergen
Elke maand rapen leerlingen van GO! middenschool Keerbergen zwerfvuil, het zogenaamde ploggen. Vrijdag 18 september
2020 werd in Keerbergen, als aftrap van de Week van de Duurzame Gemeente, de SDG-vlag gehesen en drie plaatselijke
duurzame helden in de bloemetjes gezet, waaronder de ploggers van de middenschool. Milieuzorg Op School en Natuur Op
School nemen een belangrijke plaats in op de middenschool. Ecologisch koken, nestkastjes bouwen, voederbollen maken,
paddenoverzet, hagen en bomen planten, … maken onderdeel uit van de schoolwerking.
GO! atheneum Heist krijgt label van Levend Erfgoedhof
GO! atheneum Heist heeft een land- en tuinbouwafdeling die werkt met lokale rassen. Kempense en Vlaamse schapen,
Kempense runderen, Mechelse kalkoenkoppen en hoenen vind je op het schooldomein terug. Daarnaast heeft de school in
het provinciaal groendomein De Averegten eveneens heel wat dieren rondlopen. GO! Atheneum Heist wil zijn dierenpark
nog verder uitbreiden met lokale konijnenrassen, geiten en varkens van het Belgische landras. De dieren worden ingezet
in de studie Landbouw die leerlingen voorbereidt op een job bij landbouwbedrijven. De school kweekt zelf ook dieren.
Steunpunt Levend Erfgoed apprecieert het dat de school met lokale dierenrassen werkt en besloot om het label van Levend
Erfgoedhof toe te kennen aan het atheneum. De erkenning geldt voor vijf jaar.
GO! basisschool De Spreeuwen zamelt 18.000 euro in voor goede doelen
Tijdens de week voor de kerstvakantie organiseerde basisschool De Spreeuwen traditiegetrouw een solidariteitsweek waarbij ze met allerlei acties geld inzamelt. In 2020 haalden de leerlingen 18.000 euro op. Tienduizend euro daarvan ging naar
de Oegandese partnerschool M’Lisada. De rest van het geld werd gegeven aan het project Schermen voor gelijke kansen.
GO! basisschool Dr. Jozef Weyns installeert nieuwe schoollift voor Annalina
Donderdag 24 september 2020 nam basisschool Dr. Jozef Weyns een lift in gebruik waarmee Annalina, die in een rolstoel
zit, naar haar klas op de eerste verdieping kon gaan. Alle klasgenootjes en de hele school spaarden mee. Ook de leverancier
van de lift, Van Thyssenkrupp, deed een duit in het zakje door een korting te geven. Hierdoor was het gespaarde bedrag
van 22.000 euro toereikend voor de aankoop van een heuse lift. Annalina heeft nu vrij toegang tot alle lokalen in de school,
ook die op de eerste verdieping.
GO! basisschool Alice Nahon scoort met rekenonderwijs
Singapore staat hoog op de internationale ranglijst voor rekenonderwijs. Dit komt omdat ze kinderen op een andere manier leren rekenen. Die manier volgt GO! basisschool Alice Nahon in Putte ook: Ijsbergrekenen. De traditionele methodes
voor rekenonderwijs besteden veel aandacht aan het maken en inoefenen van sommen. Maar hierdoor ontbreekt het
kinderen aan echt rekeninzicht. Ijsbergrekenen maakt wiskunde zichtbaar. In 2020 startte het derde leerjaar van de lagere
school met de nieuwe rekenmethode. Het jaar ervoor werd het ijsbergrekenen reeds doorgevoerd in de kleuterklassen en
het eerste en tweede leerjaar.
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GO! basisschool Atheneum Keerbergen ontvangt Europees geld en kwaliteitslabel
GO! basisschool Atheneum Keerbergen kreeg een Europees certificaat en 250 euro voor haar uitmuntende werk in het eTwinning-project ‘Discovering schools and routes in Europe with Edgar”. Dit betekent dat het werk van de school op het hoogste Europese niveau
erkend werd. Scholen ontvangen immers vrijwel altijd een nationaal certificaat voor hun deelname aan het e-Twinning-project. Dat er
nu ook het Europese certificaat bijkwam, was het gevolg van de hoge punten die de basisschool behaalde voor pedagogische vernieuwing, gebruik van technologie, impact & documentatie, samenwerking met de partnerscholen en integratie in het curriculum. Met het
geld werd onder meer spelmateriaal voor op de speelplaats aangekocht. In 2020 won de school ook nog een gouden verkeersmedaille.
GO! basisschool De Bel wint muurschildering van kunstenares
De leerlingen van GO! basisschool De Bel werden voor hun acties tegen voedselverspilling beloond met een muurtekening van Pira
De Rat, gemaakt door Vicky Lommatzsch. Afvalverwerking en het bestrijden van voedselverspilling staan hoog op de agenda in GO!
basisschool De Bel. De school installeerde zelfs een afvalstraat en afvalweegschaal op het schoolplein. De organisatie #MissieMinder
beloonde de school met een muurtekening van Pira De Rat die de organisatie zelf ook in hun communicatie rond afvalvermindering
gebruiken.
Goud voor GO! basisscholen
GO! basisschool De Puzzel ontving een gouden medaille van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde voor haar inspanningen inzake
verkeers- en mobiliteitseducatie. Met de financiële hulp van de Koning Boudewijnstichting kocht de school fietsen aan waarmee de
leerlingen van de derde graad nu op een veilige en duurzame manier naar de zwemles kunnen gaan. Ook GO! basisschool ’t Wensbos
en GO! basisschool De Cocon ontvingen een gouden medaille voor hun praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen. Er werden in 2020
in totaal 1028 verkeersmedailles door het VSV aan scholen uitgereikt, waarvan slechts 136 gouden.
GO! basisschool De Spiegel organiseert succesvolle voedselinzameling
De leerlingen van GO! basisschool De Spiegel zamelden gedurende twee weken voedsel in voor kansarme gezinnen. De organisatie
Foodsavers kwam de geschonken producten steeds ophalen om ze vervolgens te kunnen uitdelen aan mensen in armoede in Mechelen. De school hield de actie bewust heel laagdrempelig. Er werd geen geld gevraagd en alles was welkom.
GO! basisschool De Cocon krijgt multisportveld
In de zomer van 2020 kon GO! basisschool De Cocon met de steun van de oudervereniging een multisportveld aanleggen. Het wordt
gebruikt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, maar ook vrij tijdens de speeltijden. Al enige tijd doorloopt de basisschool uit Tremelo het traject ‘kinderrechtenschool’. Het recht op sport maakt hier deel van uit.
Leerlingen van basisscholen Maurits Sabbe en De Abeel delen kerstgeschenken uit
De leerlingen van GO! basisschool Maurits Sabbe en GO! basisschool De Abeel deden mee aan de Shoebox-actie en deelden 125 kerstcadeauboxen uit. Ze vulden de schoendozen met voedingswaren en een mooie wenskaart. De leerlingen brachten de dozen zelf naar
het CAW in Mechelen. In samenwerking met regionale armoedeorganisaties deelden zij deze dozen verder uit aan kansarmen.
GO! basisschool ’t Wensbos maakt corona bespreekbaar voor kinderen
GO! basisschool ’t Wensbos kreeg bezoek van tv-programma Karrewiet. Het jeugdjournaal had belangstelling voor het welzijnsproject
van de school. Onder de titel ‘K(rop) op!’ organiseerde de school, in samenwerking met dramatherapeute Justien Dieltjens, praatsessies
met de leerlingen over de impact van corona op hun leven. Schoollopen verliep in 2020 helemaal anders om het gevaar op besmetting
met Covid-19 te vermijden. Maar ook thuis zijn er voor de kinderen dingen veranderd door Corona: ouders werken bijvoorbeeld thuis,
oma mag niet meer babysitten, activiteiten vallen weg, enzovoort. Dit roept uiteenlopende emoties op bij de leerlingen. En die moeten
eruit, want gevoelens opkroppen is nooit goed.
Minionderneming van leerlingen BA-campus Zandpoort wint eerste prijs
Leerlingen van Busleyden Atheneum campus Zandpoort wonnen de eerste prijs met hun verkoopstand op de Vlajo-verkoopdag in
Waaslandshopping. Een knappe prestatie want de concurrentie was groot. Vele andere scholen en zelfs hogescholen namen er aan
deel. Dat BA-campus Zandpoort met de hoofdprijs is gaan lopen, onderstreept nogmaals het ondernemerschap van jongeren die
kiezen voor deze campus van Busleyden Atheneum. De verkoopstand Honey & Olives van Busleyden Atheneum campus Zandpoort
won de eerste prijs in de categorie ‘Beste Verkoopstand’. De leerlingen ontvingen een geldbedrag van 100 euro van de vzw Vlaamse
jonge onderneming (Vlajo).
Busleyden Atheneum investeert in klimaat-neutrale werken op alle campussen
In 2018 en 2019 investeerde Busleyden Atheneum in totaal voor 600.000 euro in energiebesparende maatregelen. In 2020 deed de
school daar nog eens 292.000 euro bovenop. De school voorzag op campus Pitzemburg nog meer ramen van dubbelglas en een volledige vleugel van het gebouw werd uitgerust met energiezuinige én intelligente ledverlichting. Op campus Botaniek werden de oude
CV ketels vervangen door hoge-rendementsketels. Voor deze nieuwe reeks klimaat-neutrale investeringen kregen beide campussen
een subsidie van 35.000 euro van de stad Mechelen. De rest van het geld kwam uit crowdfunding en eigen middelen.

Busleyden Atheneum campus Botaniek start met brugjaar naar hoger onderwijs
Busleyden Atheneum Campus Botaniek startte op 1 september met een gloednieuw brugjaar voor beroepsleerlingen die
dromen van een opleiding aan de hogeschool. ‘BRUG7’ stoomt hen in een extra zevende jaar klaar voor een professionele
bachelor. In theorie kunnen leerlingen na hun schoolloopbaan in het beroepsonderwijs (BSO) de overstap maken naar de
hogeschool. In werkelijkheid zijn deze leerlingen vaak onvoldoende voorbereid op hoger onderwijs. In BRUG7 (officieel een
‘zevende naamloos jaar’, dus zonder specialisatie) leren de leerlingen hun praktische aanpak ombuigen naar een meer theoretische benadering. Ook het werkritme ligt er veel hoger dan in een specialisatiejaar. Het programma bestaat enkel uit
algemeen-vormende vakken, met een sterke focus op wiskunde, wetenschappen en moderne talen. Daarnaast staan ook
maatschappelijke vorming en economie op het programma.
GO! Freinetschool Triangel voert actie voor Hafsa
Hafsa, een zesjarig meisje dat schoolloopt in GO! Freinetschool Triangel, heeft een levensbedreigende bloedziekte. Alleen
stamceltransplantatie kan haar helpen. Met een zelfgemaakte documentaire hoopte de school een geschikte donor te
kunnen vinden. De film kwam tot stand met de hulp van oud-leerling Wout. Hij heeft samen met Jasper een mediabedrijf
INKFISH. Vervolgens werd de film via vele kanalen verspreid.
GO! basisschool De Puzzel opent twee fonkelnieuwe speelplaatsen
GO! basisschool De Puzzel heeft twee speelplaatsen: een voor kleuters en een voor lagere schoolkinderen. Beide werden
vernieuwd met de steun van Cera/Good Planet. Met wilgenhutten, buitenspeelkeuken, muziekmuur, enzovoort. Donderdag
20 februari was de officiële opening. In 2019 startte GO! basisschool De Puzzel al met het toevoegen van meer groen aan
hun speelplaatsen.
GO! basisschool De Vlindertuin wordt een volwaardige hoofdschool
GO! basisschool De Vlindertuin was jarenlang, van 2011 tot 2020, een wijkschool van GO! basisschool GO SHIL!. Nu is de
school uitgegroeid tot een zelfstandige school, met een kleuterafdeling, zes leerjaren en voldoende leerlingen. Tijd dus om
op eigen benen te staan. Met een nieuw logo en prachtige nieuwbouw onderstreept de school haar nieuwe start.
GO! basisschool Dubbelsprong schenkt 1400 euro aan Het Emmahuis
De leerlingen van GO! basisschool Dubbelsprong schenken elk jaar de opbrengst van hun wintermarkt aan een goed doel.
In 2020 kozen ze voor vluchthuis ‘Het Emmahuis’ in Mechelen waar vrouwen en kinderen op de vlucht voor fysiek en/of
emotioneel geweld terecht kunnen. Het verblijf in het Emmahuis is voor hen helaas niet gratis. Met de 1400 euro van GO!
basisschool Dubbelsprong kan één kindje onder de 12 jaar er twee maanden lang verblijven en nog een ander kindje één
maand. Naast het schenken van geld vangt de basisschool tevens kindjes van het Emmahuis op. Leerkrachten en klasgenootjes doen er alles aan om deze kinderen zich thuis te laten voelen op hun, vaak tijdelijke, nieuwe school.
GO! basisschool Wonderwijs krijgt nieuwe fietsenstalling
De leerlingen van GO! basisschool Wonderwijs in Zemst konden vrijdag 24 januari 2020 voor het eerst gebruik maken van
hun nieuwe fietsenstalling. Deze kwam er met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst. GO! basisschool Wonderwijs en de gemeente Zemst ontvingen een provinciale subsidie van 23.273,16 euro om de schoolomgeving
veilig en fietsvriendelijk te maken. Dat geld gebruikte de school voor een nieuwe fietsenstalling en voor verbeteringen aan
wandelroutes naar school.
GO! basisschool Lyceum en Busleyden Atheneum campus Caputsteen reserveren 10.000 euro voor boombeheersplan
De bomen in het parkdomein van GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen en GO! basisschool Lyceum kregen in 2020
een flinke snoeibeurt. De directies van beide scholen deden hiervoor beroep op een boomverzorgingsbedrijf. De groendienst van Mechelen kwam eveneens ter plaatse om de werken te inspecteren en vast te stellen dat alles conform de regels
gebeurde. In februari werd een inventaris opgemaakt waarbij 114 bomen met een stamdiameter van 1 meter op het scholendomein in kaart werden gebracht qua standplaats op het domein en de gezondheidstoestand. Op basis hiervan werd
een boombeheersplan opgesteld. De volledige uitrol van het plan kost de scholen de komende jaren ongeveer € 10.000. Het
boombeheersplan bevat naast het snoeien van dode takken ook het rooien van risicobomen, het ploffen van de ondergronden zodat er meer lucht in de bodem komt en de aanplanting van nieuwe bomen waardoor het bomenbestand op de
campus kan verjongen en nog vele jaren beschutting en verkoeling kan brengen aan de leerlingen op het scholendomein.
Leerlingen laten bewoners Beerzelhof niet in de kou staan
De leerlingen van leefgroep 2 (6 tot 8 jarigen) van Leefschool Pluishoek gaan elke maand naar het woonzorgcentrum Beerzelhof waar ze samen met de bewoners spelletjes spelen, zingen en knutselen. Door corona ging dit in 2020 niet. Onder
het motto ‘Hier brandt een vlam voor jou!’ zochten de leerlingen, die zich De Knetters noemen, naar alternatieven. Met
zelfgemaakte kerstkaarten, bloemen en filmpjes bleven ze verbonden met hun oude(re) vrienden. Een videogesprek met
o.m. Wiske (98 jaar) en Ivonne (94 jaar) vormde het hoogtepunt.
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Leerlingen van GO! basisschool Lyceum sturen video naar woonzorgcentra in Mechelen
De leerlingen namen hun zelfgeschreven nieuwjaarswens op en verstuurden het filmpje naar woonzorgcentra in Mechelen. De leerlingen hadden vooraf ook al zelfgemaakte kaartjes met het lied erop aan de centra en buurtbewoners van de school bezorgd zodat
iedereen de tekst goed kon volgen.
Leerlingen van GO! basisschool De Esdoorn bezorgen feestpakket aan jarige kansarme kinderen
De leerlingen van GO! basisschool De Esdoorn verkochten in 2020 wafeltjes ten voordele van ’t Sociaal Profijtje in Mechelen. Dit is een
kruidenierswinkel waar mensen met een attest van Het Sociaal Huis voordelig hun boodschappen kunnen doen. De verkoop van de
wafels bracht 7.185 euro op. Hiermee werden feestvoedingspakketten samengesteld zodat kansarme kinderen een fijn verjaardagsfeest
kunnen hebben.
Leerlingen van GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen maken Warmste Wens Wall
De leerlingen van GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen schreven wensen op voor zichzelf en anderen. Langs de fiets-o-strade
hingen ze honderden wensen op. De Warmste Wens Wall stak vele fietsers en voetgangers een hart onder de riem in coronatijd.
Leerlingen van BA-campus Botaniek sturen lichtpuntjes naar bewoners Milsenhof
Leerlingen van Busleyden Atheneum Campus Botaniek hebben een paar honderd zelfgemaakte kaartjes en brieven met hartverwarmende boodschappen bezorgd aan bewoners van woonzorgcentrum Milsenhof in Mechelen. Onder de noemer ‘Lichtpuntjes’ drukten
de leerlingen zelf kaartjes in de les Expressie en schreven ze er persoonlijke tekstjes op tijdens de levensbeschouwelijke vakken. Van
het woonzorgcentrum kreeg de school een lijstje met de namen van de meest eenzame bewoners. Die ontvingen een gepersonaliseerde enveloppe met meerdere kaartjes en brieven.
BA-campus De Beemden organiseerde een geslaagde onthaaldag
Op campus De Beemden richt het GO! Busleyden Atheneum secundair onderwijs in voor jongeren met autisme OV4-B stroom en OV1,
OV2 en OV3 buitengewoon secundair onderwijs. De school nodigden lagere schoolkinderen uit tijdens een onthaaldag vol creatieve
workshops. Door de workshops kregen de leerlingen en hun leerkrachten een idee van de opleidingen die op campus De Beemden
worden aangeboden. Dat zijn er heel wat. Zo waren er workshops Auto-hulpmecanicien, metselaar, schilder-decorateur, grootkeukenmedewerker, logistiek assistent in zorginstellingen en ziekenhuizen, haartooi en een inleeftraject voor OV4.
Busleyden Atheneum breidt uit naar Tessestraat
Het tweedekansonderwijs van Crescendo CVO verhuisde in 2020 van Tessestraat naar Leopoldstraat. In de vrijgekomen lokalen gaat
Busleyden Atheneum een deel van de lessen cultuur- en gedragswetenschappen onderbrengen. De locatie wordt ook ter beschikking
gesteld aan lokale verenigingen buiten de schooluren om. Het gebouw in de Tessestraat beschikt over acht klaslokalen, een open
leercentrum en een expressieruimte met podium.
BA-campus Caputsteen biedt lessen improvisatietheater aan i.s.m. het Stedelijk Conservatorium Mechelen.
Leerlingen in het derde en vierde leerjaar aso en tso kunnen op Busleyden Atheneum campus Caputsteen sinds 1 september 2020
kiezen voor lessen improvisatietheater. Het betreft een samenwerking met het Stedelijk Conservatorium Mechelen via het project
Kunstkuur. Drie schooljaren lang zullen twee docenten van het deeltijds kunstonderwijs het schoolteam van Busleyden Atheneum
versterken.
BA-campus De Beemden start met nieuwe manier van werken
Busleyden Atheneum kreeg in 2020 groen licht van de Vlaamse regering om een nieuwe opleiding aan haar aanbod buitengewoon
secundair onderwijs toevoegen: medewerker kapper. Daarnaast vernieuwde het schoolteam de werking in het observatiejaar. Er is
gekozen voor een in de regio unieke insteek: alle leerlingen kunnen tijdens dat jaar proeven van alle opleidingen. Zo kunnen ze zelf
een keuzepakket samenstellen van de opleidingen binnen hun interesseveld. Die keuze kunnen ze bovendien tijdens het jaar op enkele
vaste momenten nog veranderen. Op die manier krijgen de jongeren de kans om mee hun toekomsttraject uit te stippelen. Door te
werken met een flexibel aanpasbaar keuzepakket kunnen ze zich voluit ontplooien in wat hen het meeste interesseert.
Eerste jobdag voor poetspersoneel GO! scholengroep 5 valt in het water
De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg wilden voor
de eerste keer een jobdag organiseren op 20 mei voor poetspersoneel. Door de uitbraak van Covid-19 viel dit in het water. Maar kwam
hygiëne extra hoog op de agenda te staan. GO! scholengroep 5 vindt hygiëne zo belangrijk dat ze besloot om het poetsen van haar
37 scholen zelf in handen te nemen. Het scholengroep-5-poets-team bestaat vandaag uit 170 medewerkers.

GO! Technisch Atheneum Keerbergen deelt 120 virtual-reality-brillen uit voor een virtueel schoolbezoek
Aangezien de infodag op 22 maart 2020 door corona niet kon plaatsvinden, zette GO! Technisch Atheneum Keerbergen
een virtuele toer op zijn website en deelde 120 VR-brillen uit. Ouders en toekomstige leerlingen konden op die manier een
virtueel bezoekje brengen aan onder meer het Fablab van de school met 3Dprinters, lasercutters, robotica enzovoort.
Een virtuele rondleiding is leuk, maar de echte winst van VR zit in de toepassingen op educatief vlak. De school neemt
360° foto’s van werksituaties en concrete problemen en zet daar uitleg en opdrachten bij. Met een VR-bril op voeren de
leerlingen dan handelingen uit in een virtuele omgeving, maar lijkt het net alsof ze op de werkvloer staan. Zo kunnen ze
echt oefenen, zonder iets kapot te maken. Dat schept onbeperkte inoefenmogelijkheden en is bijgevolg heel leerrijk. Voor
de praktijkvakken afstandsonderwijs zetten de leerkrachten de hele machinezaal in 360° beelden om, met bij elke machine een instructiefilmpje, uitleg en veiligheidsvoorschriften. Een andere leerkracht gebruikte de VR-technologie om een
bouwwerf voor te stellen. De leerlingen konden dit van thuis uit bekijken waardoor, ondanks corona, praktijkvakken toch
konden plaatsvinden.
GO! Technisch Atheneum Keerbergen start met GO!4digitalents
Onder de noemer GO!4digitalents richt het GO! Technisch Atheneum Keerbergen een nieuw totaalconcept op met toekomstgerichte studierichtingen Crossmedia (Creative Digital Media Design) en Informatie- en communicatiewetenschappen
(ICT). Om aansluiting te vinden bij de razendsnelle smart-techontwikkelingen zijn bedrijven op zoek naar jonge medewerkers die niet alleen apps weten te gebruiken, maar ze ook kunnen maken en begrijpen. Die jongeren leidt het technisch
atheneum nu op. Bij het oprichten van de nieuwe afdeling kreeg het atheneum onder meer advies van Artoos mediagroep
uit Haacht.
Fusie tussen de GO! centra voor volwassenenonderwijs in de Vlaamse Rand
Vanaf 1 september 2020 werden alle opleidingen en lesplaatsen in de Vlaamse rand gebundeld onder één aanbieder: Crescendo CVO. Hierdoor biedt het centrum voor volwassenenonderwijs nu meer dan 70 opleidingen aan. De fusie komt er in
het kader van de schaalvergroting die de Vlaamse regering vraagt. Op 1 september 2019 sloten CVO Crescendo en GLTTCVO
al een samenwerkingsakkoord en exact één jaar later is de fusie een feit. Het gefuseerde centrum zal de naam Crescendo
CVO dragen.
GO! Freinetschool Villa Zonnebloem organiseert warmste villaweek ooit
Elk jaar organiseert GO! Freinetschool Villa Zonnebloem in de week voor Kerst een lichtjesfeest. Dit jaar pakte de school
het wegens corona helemaal anders aan. Maar warmte en samenhorigheid bleven voorop staan. De leerlingen deden van
9 december tot 16 december allerlei dingen voor elkaar. Er waren ook initiatieven ten voordele van de stad Mechelen, zoals bijvoorbeeld gaan ploggen, en er werden huishoud- en verzorgingsproducten ingezameld voor het steunpunt Asiel en
Migratie.
Zebrapad van GO! Atheneum Keerbergen krijgt regenboogkleuren
Donderdag 10 september 2020 opende GO! Atheneum Keerbergen officieel zijn meerkleurige zebrapad. De plechtigheid
vond plaats in aanwezigheid van leden van het college van burgemeester en schepenen, schooldirectie en vier meisjes: Jill,
Bancy, Lisa en Laura. Die vier ijverden voor het zebrapad in de regenboogkleuren als symbool voor gendergelijkheid. Claire
Segers, schepen in Keerbergen van onder meer gelijke kansen en gezondheid, en de technische dienst van de gemeente
Keerbergen zetten hun schouders mee onder het project. Het atheneum legde het benodigde geld op tafel. Als Unescocampus staat de school volledig achter gendergelijkheid.
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Basisonderwijs: voor elk wat wils
Het basisonderwijs van GO! Scholengroep 5 is verdeeld over twee scholengemeenschappen: Sterrenplukkers en Maneblussers. Het
aanbod bevat regulier onderwijs, Freinetonderwijs, Leefscholen, onderwijs voor kinderen met autisme en ander buitengewoon onderwijs. Er zijn klassen met co-teaching alsook kangoeroeklassen voor hoogbegaafden. Het is een kwaliteitsvol en evenwichtig aanbod.

Secundair en volwassenenonderwijs
Busleyden Atheneum - www.busleydenatheneum.be (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 11 - 12 - 13)
Busleyden Atheneum biedt het grootste studieaanbod in Mechelen aan. Algemeen secundair onderwijs, methodeonderwijs, kunstrichtingen, technisch onderwijs, zorg- en beroepsopleidingen, duaal leren, deeltijds en buitengewoon secundair onderwijs. Het opleidingsaanbod is over zeven campussen verdeeld: Pitzemburg, Botaniek, Stassart, Caputsteen, Zandpoort, Nekkerspoel en De Beemden. Elke
campus legt een specifiek studie-accent.

Instituut voor Kunst en Ambacht - www.ikamechelen.be (1)
Het Instituut voor Kunst en Ambacht biedt deeltijds kunstonderwijs aan in de disciplines edelsmeedkunst, keramiek, glaskunst, fotokunst en boekbindkunst. Je kan er terecht vanaf 18 jaar.

CVO Crescendo - www.cvo-crescendo.be (2)
Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo heeft haar hoofdzetel in Mechelen, maar telt diverse campussen en opleidingslocaties in de regio Mechelen, Heist-op-den-Berg, Zaventem, Lier, Tervuren, Keerbergen, Sint-Genesius-Rode, Halle, Sint-Pieters-Leeuw,
Drogenbos, Linkebeek, Beersel, Lennik en Herne. Het centrum biedt vele cursussen modulair aan.
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GO! Atheneum Heist - www.atheneumheist.be (8-9)
Zaventem
GO! Atheneum Heist biedt een breed opleidingsaanbod aan: algemeen secundair onderwijs, technisch secundair onderwijs
2

en beroepssecundair onderwijs. Ook voor duaal leren en deeltijdse opleidingen, onmiddellijk gecombineerd met ervaringen
op de werkvloer, kun je er terecht. De school telt twee campussen secundair onderwijs: ‘t Lab en ‘t Atelier.

GO! Middenschool en Atheneum Keerbergen - www.middenschool-keerbergen.be &
www.atheneum-keerbergen.be (6 - 7)
Op deze campus in Keerbergen is een middenschool en een atheneum gehuisvest. De campus biedt vele richtingen algemeen secundair onderwijs aan, alsook een tso-richting Sport.

GO! Technisch Atheneum Keerbergen - www.technischatheneumkeerbergen.be (10)
Het Technisch Atheneum Keerbergen ligt in het centrum van Keerbergen. De school heeft, naast technische en beroepsopleidingen, tevens een ruim aanbod duaal leren.
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FINANCIËN
Ontvangsten boekjaar 2020
Dotaties (overheidssubsidies en toelagen)

15 782 074 euro

Omzet van verkoop maaltijden, schoolartikelen, diensten e.a.

913 559 euro

Andere bedrijfsopbrengsten zoals inschrijvingsgelden, uitstappen, boekenfondsen, verhuringen, ...
Diversen (uitzonderlijke)

4 094 825 euro
90 107 euro

Totaal ontvangsten

20 880 565 euro

Uitgaven boekjaar 2020
Personeel (bezoldigingen, Cohezio, PWB, e.a.)

6 260 342 euro

Werking (kosten zoals nutsvoorzieningen, telefonie, onderhoud gebouwen, schoolbehoeften e.a.)

8 827 180 euro

Aankoop grondstoffen & handelsgoederen (voor maaltijden, schoolartikelen…)
Afschrijvingen

647 488 euro
1 568 670 euro

Diversen (uitzonderlijke)

48 015 euro

Totaal uitgaven

17 351 695 euro

Winst boekjaar 2020

3 528 870 euro

Na verrekening van de winst van boekjaar 2020 draagt scholengroep 5 een positief resultaat over van 10 423 188 euro naar
boekjaar 2021.

Inkomsten 2020

Uitgaven 2020
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n Diversen (uitzonderlijke)

Begroting ontvangsten 2021
Dotaties (overheidssubsidies en toelagen)

15 866 773 euro

Omzet van verkoop maaltijden, schoolartikelen, diensten e.a.

1 003 035 euro

Andere bedrijfsopbrengsten zoals inschrijvingsgelden, uitstappen, boekenfondsen, verhuringen, ...

4 809 196 euro

Diversen & uitzonderlijke

150 euro

Totaal ontvangsten

21 679 154 euro

Begroting uitgaven 2021
Personeel (bezoldigingen, Cohezio, PWB, e.a.)

7 045 228 euro

Werking (kosten zoals nutsvoorzieningen, telefonie, onderhoud gebouwen, schoolbehoeften e.a.)

10 128 323 euro

Aankoop grondstoffen & handelsgoederen (voor maaltijden, schoolartikelen…)

901 037 euro

Afschrijvingen

1 648 037 euro

Diversen (uitzonderlijke)

1 542 654 euro

Totaal uitgaven

21 265 279 euro

Winst boekjaar 2021

413 875 euro

Begrote inkomsten 2021

Begrote uitgaven 2021
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ORGANISATIE
Grote en kleine infrastructuurwerken
Door de uitbraak van Covid-19 was 2020 op vlak van infrastructuurwerken een bewogen jaar. Toch slaagde het team Infra
van GO! scholengroep 5 er in om kleine en middelgrote infrastructuurwerken uit te voeren op diverse schooldomeinen ten
belope van 1.467.158 euro. In samenwerking met Sport Vlaanderen ontving de scholengroep subsidies voor aanpassingswerken aan de sporthal van Busleyden Atheneum campus Pitzemburg zodat deze na de schooluren open gesteld kan worden
voor buurtverenigingen. Daarnaast werden er subsidies geïnd via het project ‘Paraat voor het klimaat’ ter realisatie van
klimaatneutrale scholen. Deze subsidies zijn eveneens voor de schoolgebouwen van BA-campus Pitzemburg bestemd. Tot
slot werd de verkoop van drie bouwgronden, gelegen naast GO! Freinetschool Triangel in Booischot, afgerond.

Enkele functieherschikkingen
GO! basisschool De Spreeuwen kreeg een nieuwe directeur: Tom Smets. Nele Druyts nam in Busleyden Atheneum campus
De Beemden plaats op de directiestoel.

Overlegmomenten
De Raad van Bestuur kwam acht keer samen. Het college van directeurs, samengesteld uit alle instellingshoofden en de
coördinerende directeurs en voorgezeten door de algemeen directeur, heeft zeven keer vergaderd. Er vonden zes overlegmomenten plaats met de representatieve vakorganisaties aangaande personeelsaangelegenheden. Zeven werkgroepen
deden beleidsvoorbereidend werk: financiën, infrastructuur, leerlingenvervoer en keukens, personeel en administratie, ICT,
taalstimulering+ en BASO (o.a. ter bevordering van de leerlingendoorstroming binnen de scholengroep).
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ADRESSENLIJST
GO! Scholengroep 5
GO! BS Alice Nahon
GO! BS De Baan
GO! KS De Holm
GO! BS De Cocon
GO! BS De Esdoorn
GO! BS Wonderwijs
GO! LS De Pluishoek
GO! BS De Puzzel
GO! BS De Bel
GO! BS De Spiegel
GO! BS De Spreeuwen
GO! BS De Zonnebergen
GO! BS Dr. Jozef Weyns
GO! BS Go Shil
GO! BS Dubbelsprong
GO! BS ‘t Wensbos

Mechelbaan 561, 2580 PUTTE
Mechelbaan 559, 2580 PUTTE
Oude Antwerpsebaan 92, 2800 MECHELEN
Oude Antwerpsebaan 141, 2800 MECHELEN
Veldonkstraat 10, 3120 TREMELO
Bankstraat 29, 2811 HOMBEEK
Bovenweg 17, 1980 ZEMST
Pluishoekstraat 1-3, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG
Leuvensesteenweg 41, 2800 MECHELEN
Peter Benoitstraat 2 A, 2812 MUIZEN
Ten Moortele 3, 2811 LEEST
Battelsesteenweg 259, 2800 MECHELEN
Pastorijstraat 84, 2800 WALEM
Jan de Cordesstraat 58, 2580 BEERZEL
Louizastraat 3, 2800 MECHELEN
Zandpoortvest 9, 2800 MECHELEN
Fr. Coeckelbergstraat 17a,
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
GO! BS Keerbergen
Vlieghavenlaan 18, 3140 KEERBERGEN
GO! BS Klim Op
Schoolstraat 10, 2820 BONHEIDEN
GO! BS De Vlindertuin
C. De Rorestraat 25, 2800 MECHELEN
GO! BS Lyceum
Caputsteenstraat 51, 2800 MECHELEN
GO! BS Maurits Sabbe
Ieperleestraat 19, 2800 MECHELEN
GO! BS De Abeel
Ivo Cornelisstraat 2, 2800 MECHELEN
GO! BS Ter Berken
Ambroossteenweg 13, 1981 HOFSTADE
GO! FS Triangel
Kleine Steenweg 33, 2221 BOOISCHOT
GO! BS Victor Van de Walle
Brusselsesteenweg 168, 2800 MECHELEN
GO! FS Villa Zonnebloem
Berthoudersplein 22, 2800 MECHELEN
GO! FS Het Zonnehuis
Lijsterstraat 25, 2800 MECHELEN
GO! BuBAO Den Anker
Sint-Janstraat 4, 2800 MECHELEN
GO! BuBAO Den Anker
Acaciastraat 102, 2800 MECHELEN
GO! BA campus Pitzemburg Bruul 129, 2800 MECHELEN
GO! BA campus Caputsteen
Caputsteenstraat 51, 2800 MECHELEN
GO! BA campus Botaniek
Augustijnenstraat 92, 2800 MECHELEN
GO! BA campus Stassart
Wollemarkt 36, 2800 MECHELEN
GO! BA campus Zandpoort
Zandpoortvest 9a, 2800 MECHELEN
		
GO! BA campus Nekkerspoel Nekkerspoelstraat 74, 2800 MECHELEN
		
GO! BA campus De Beemden Stuivenbergbaan 135, 2800 MECHELEN
GO! MS Keerbergen
Vlieghavenlaan 18, 3140 KEERBERGEN
GO! ATH Keerbergen
Vlieghavenlaan 18, 3140 KEERBERGEN
GO! TA Keerbergen
Molenstraat 2, 3140 KEERBERGEN
GO! AH campus ‘t Lab
Boudewijnlaan 61,
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
GO! AH campus ‘t Atelier
Hof van Riemenstraat 6M,
2220 HEIST-OP-DEN-BERG
GO! Instituut voor
Veemarkt 39, 2800 MECHELEN
Kunst en Ambacht
GO! CVO Crescendo Mechelen Vaartdijk 86, 2800 MECHELEN
Voor de vestigingsplaatsen zie www.cvo-crescendo.be/campussen
GO! CLB 9
Zandpoortvest 9A, 2800 MECHELEN
Afkortingen
AH
Atheneum Heist
Ath
atheneum
BS
basisschool
CDO
centrum voor deeltijds onderwijs
CLB
centrum voor leerlingbegeleiding

CVO
FS
KS
LS
BA

Geert VAN HOOF
Stanny VERSCHUEREN
Frank THIENPONT
Frank THIENPONT
Elke MOESKOPS
Gudrun VRANKEN
Nancy SANTY
Daphne VAN ROMPAEY
Saskia VAN AERSCHOT
Hilde DeE LAET
Karen JACOBS
Tom SMETS
Raoul DE VOS
Cynthia CAMPS
Sofie VAN LOOCK
Ingrid HOREMANS
Alena AKULAVA

015 50 41 50
015 76 75 22
015 20 38 96
015 20 25 58
016 53 16 98
015 41 45 03
015 61 27 29
0486 97 62 18
015 41 54 18
015 67 69 21
015 27 28 16
015 27 29 86
015 21 83 48
015 76 71 21
015 41 20 02
015 20 32 36
0477 82 11 21

Tom VERHEYEN
015 23 53 61
Esther DE CALUWE
015 51 26 44
Nadia VAN CAMPENHOUT
015 41 16 02
Wendy HEREMANS
015 20 43 09
Isabel VAN ROMPAEY
015 20 51 79
Isabel VAN ROMPAEY
015 41 54 02
David VAN GOETHEM
015 61 23 69
Katrien VAN GILSE
015 22 16 30
Dirk VAN STEYVOORT
015 41 51 80
Rilke DEKEUKELAERE
015 33 66 60
Rilke DEKEUKELAERE
015 21 83 33
Jan VAN ECCELPOEL
015 20 37 95
Jan VAN ECCELPOEL
015 43 59 81
Jeroen VAN DER AUWERA
015 20 21 13
Katie STEEMANS
015 20 21 74
Stefaan CROONEN
015 29 01 36
Tanja JANSSENS
015 28 62 60
Jeroen VAN DER AUWERA/Tanja JANSSENS
Coördinator: Kevin DE BACKER
015 27 56 50
Tanja JANSSENS
015 55 55 61
Coördinator: Dirk BUELENS
Nele DRUYTS
015 41 48 70
Ann NUYENS
015 23 52 41
Kurt HOFMAN
015 23 49 33
Steven HENDRICKX
015 51 25 94
Nathalie LEMMENS
015 24 18 45
Wesley VERHEYDEN
Coördinator: Jan REYMENANTS
Erik RUTS

015 24 17 23

Marleen MAST

015 41 30 45

Heidi JANSSENS

015 45 32 32

centrum voor volwassenenonderwijs
Freinet basisschool
kleuterschool
leefschool
Busleyden Atheneum

BuBAO
MS
TA

015 20 14 44

buitengewoon basisonderwijs
middenschool
technisch atheneum

Noot: de coördinaten en namen van de directeurs van de scholen zijn volgens verschijningsdatum van het jaarverslag, d.d. 01/09/2021.

GEEF ME DE VIJF!
Dit jaarverslag is een uitgave van scholengroep 5
Mechelbaan 561 | 2580 Putte
T 015 50 41 50
Scholengroep 5 verenigt de scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Mechelen,
Keerbergen en Heist-op-den-Berg.
GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
Willebroekkaai 36 | 1000 Brussel

Verantwoordelijke uitgever:
Geert Van Hoof,
algemeen directeur scholengroep 5
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SCHOLENGROEP 5
HELPT
KINDEREN
GROEIEN!

