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Zondag 19 september is het Dag van de Landbouw. Als enige school in Vlaanderen is GO!
Atheneum Heist mee opgenomen in het programma. Iedereen is welkom van 8.30 uur tot
17.30 uur, Boudewijnlaan 61 te Heist-op-den-Berg.

GO! ATHENEUM HEIST IS ALS ENIGE SCHOOL IN
VLAANDEREN PARTNER IN DAG VAN DE LANDBOUW
Zondag zetten in heel Vlaanderen 46 land- en tuinbouwbedrijven en één school hun
deuren open voor het publiek. “Wij zijn opgenomen in het programma van Dag van de
Landbouw. Je kan onze school bezoeken van 8.30 uur tot 17.30 uur. Eerder ontvingen
we ook al een officiële erkenning als Levend Erfgoedhof omdat we werken met lokale
rassen“, zegt Jan Reymenants van GO! Atheneum Heist in Heist-op-den-Berg.
GO! Atheneum Heist biedt land- en tuinbouwonderwijs aan. Uniek in de regio. Een deel van
haar opleidingen richt zich op professionele tuinbouw en de productieve landbouwtak.
“Sinds 2018 bieden we opleidingen binnen het studiedomein Land- en tuinbouw aan. Plant
en dier zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in het curriculum. Tijdens deze Dag van de
landbouw geven we onze bezoekers een inkijk in teelttechnieken, landbouwgronden, het
machine- en tractorpark van de school en de variëteit aan productiedieren.”
Alle studierichtingen die GO! Atheneum Heist in het studiedomein Land- en tuinbouw
aanbiedt, hebben een gegarandeerde arbeidsmarktfinaliteit. Sommige opleidingen zoals
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen, Planttechnische wetenschappen en
Biotechnologische wetenschappen hebben tevens een finaliteit richting hoger onderwijs.
De school is gekend voor zijn onderzoekend en ervaringsgericht leren zowel op de klas- als
werkvloer. “Wij vinden dit een must omdat we alleen zo de leerlingen een realistisch beeld
meegeven van de sector. De vele samenwerkingen met bedrijven uit de nabije en regionale
omgeving zorgen voor afwisseling en uitdaging.”
Let op: Wist je dat deelname aan Dag van de Landbouw gratis is, maar dat je verplicht moet
registreren? Dat doe je op www.dagvandelandbouw.be
Dag van de Landbouw in GO! Atheneum Heist, Boudewijnlaan 61 te Heist-op-den-Berg.
Iedereen welkom van 8.30 tot 17.30 uur.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Jan Reymenants, tel. 015 24 18 45 of
0496 38 05 11
GO! Atheneum Heist is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 12. 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

