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Busleyden Atheneum campus Zandpoort mag zich officieel School for Rights noemen, een
label dat de school ontvangt van Plan International. De uitreiking is vrijdag 19 november om
15.30 uur, Zandpoortvest 9a in Mechelen.

BA-CAMPUS ZANDPOORT IS VOORTAAN SCHOOL FOR
RIGHTS
Busleyden Atheneum campus Zandpoort gaat het nieuwe jaar in als School for Rights.
Na drie jaar hard werken rond kinderrechten krijgt de school vrijdag 19 november om
15.30 uur het officiële label van Plan International uitgereikt, in aanwezigheid van
Schepen van sport en jeugd Labsir.
Na drie jaar intens samenwerken met zowel interne als externe partners krijgt het
schoolteam van Busleyden Atheneum campus Zandpoort het label ‘School for Rights’
opgespeld. Een beloning voor het team en de leerlingen die samen hun rechten leerden
kennen, zelfbewuster werden en nu nog meer empathisch staan tegenover medeleerlingen.
“Een ‘School for Rights’ leert kinderen heel bewust omgaan met het afstand nemen van
vooroordelen. Het leert hen zelf kritisch nadenken. Kinderrechten krijgen een plaats in de
dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement en tijdens activiteiten. Leerlingen
groeien op tot solidaire, mondige en verantwoordelijke jongeren met een open blik op de
wereld.”
Islamleraar Chahid El Attabi is overtuigd van de meerwaarde van het gelopen traject:
“De coaches van Djapo en Via Don Bosco openen de ogen van de leerlingen en ze laten hen
nadenken over kinder- en jongerenrechten wereldwijd. Dat is heel verrijkend. Een ander
kenmerk van een kinderrechtenschool is het bevorderen van samenwerken. We zijn enorm
trots op onze leerlingen. Met dit label onderstrepen we nogmaals onze open mentaliteit en
positief schoolklimaat. We hebben het ultieme doel bereikt: kinderrechten verweven in de
dagelijkse schoolcultuur.”
Voor de journalist:
Voor meer info over de uitreiking en het School for Rights-project kan u contact opnemen
met Chahid El Attabi
– leraar islam
van het Busleyden Atheneum.
U bent uiteraard meer dan welkom om de uitreiking bij te wonen!
Chahid.elattabi@bazandpoort.be, Tel. 015 27 56 50
GO! scholengroep 5 is met 13.703 leerlingen, 8.779 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.

