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GO! Busleyden Atheneum campus Stassart krijgt eigen schoolradio, gemaakt voor
en door de leerlingen.
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De leerlingen van het Busleyden Atheneum Campus Stassart starten met een eigen
schoolradio. Een keer per maand draaien ze plaatjes vanuit een caravan op de
speelplaats. ”Wanneer het concept aanslaat willen we het aantal uitzendingen
verhogen naar bijvoorbeeld een keer per week”, zegt lerares Elynn Asselberghs. “Er is
overigens niet alleen muziek. We willen ook weetjes over de school op deze manier
verspreiden alsook spelletjes en acties organiseren.”
Het idee ontstond na een actie ten voordele van Rode Neuzen Dag. “We merkten heel wat
betrokkenheid en engagement bij de leerlingen”, zegt leerkracht Klaartje Martens. “Die
betrokkenheid wilden we graag vasthouden en dus gingen we op zoek naar een project. Al
snel bleek muziek ons allemaal te verbinden en zo is de schoolradio ontstaan.”
Een naam heeft de radio nog niet, daarover moeten de leerlingen nog beslissen. Maar
vrijdag 15 februari werd er wel al een eerste keer uitgezonden vanuit de caravan op de
speelplaats van de school.
De eerste reacties van de leerlingen zijn lovend. Ook de werkgroep van leerlingen en
leerkrachten die haar schouders onder het project zette, is positief.
“Het is echt een project van de leerlingen zelf”, aldus Martens. “Zo hebben ze bijvoorbeeld
zelf activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor de caravan en het materiaal. Ook
de playlist bepalen ze zelf.”
De caravan vormt tevens een podium voor jong talent. “Want er zitten heel wat getalenteerde
jongeren op onze school”, zegt Asselberghs. “De caravan geeft hen een forum waarbij ze
kunnen tonen waar ze goed in zijn. Zo zijn heel wat van onze leerlingen bezig met rap. Het
zou fantastisch zijn als zij binnenkort via de schoolradio hun talent kunnen verspreiden onder
hun medeleerlingen.”
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 36 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.

