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Busleyden Atheneum campus Stassart ontving vrijdag 15 februari een prijs van het
Willemsfonds Mechelen voor haar OKAN-werking.
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Het OKAN-team (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) van het GO!
Busleyden Atheneum Campus Stassart ontving het Mechels Keikopken 2018.
Het OKAN-team bestaat uit een tiental leerkrachten die momenteel lesgeven
aan ongeveer zestig anderstalige nieuwkomers. GO! Scholengroep 5
organiseert al meer dan twintig jaar een taalbadklas Nederlands. Met deze prijs
uit het Willemsfonds Mechelen haar waardering voor personen, verenigingen
of instituten die zich inzetten voor het bewaren en uitdragen van het stedelijk
cultureel en historisch erfgoed.
“Het Mechels Keikopken 2018 is een metafoor voor volharding, vastberadenheid en
gedreven inzet. We proberen de prijs te geven aan mensen die vaak een gevecht
leveren tegen de bierkaai. We hopen dat de prijs een steun, een waardering en een
stimulans zal zijn”, klinkt het bij de voorzitter van het Willemsfonds Mechelen.
Het OKAN-team van BA Campus Stassart is uiteraard erg blij met de erkenning.
Dat het Willemsfonds voor het OKAN-team van GO! BA Campus Stassart koos is het
resultaat van een proces dat ruim een jaar geleden van start ging. “Tijdens de
voorbereiding van onze tentoonstelling in december 2017 in het Vrijzinnig Centrum
‘De Schakel’, groeide het idee om ons opnieuw in te zetten voor het bevorderen van
leescultuur, letteren en emancipatie, voor Standaardnederlands en het vrije denken.
De kennis van de Nederlandse taal is zeer belangrijk om je plaats te vinden in de
maatschappij. Daartoe hernamen we tijdens het schooljaar 2017-2018 de traditie om
een prijs voor het vak Nederlands toe te kennen aan de beste laatstejaars leerling
van GO! Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg. De laureaat was een voormalige
leerling van het OKAN-team van Campus Stassart”, legt voorzitter Frank Coel van
Het Willemsfonds Mechelen uit.

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.

