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Tweedekansonderwijs van Crescendo CVO verhuist van Tessestraat naar
Leopoldstraat. In de vrijgekomen lokalen gaat Busleyden Atheneum een deel van de
lessen cultuur- en gedragswetenschappen onderbrengen. Beide locaties worden ook
ter beschikking gesteld aan lokale verenigingen buiten de schooluren om.
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Busleyden Atheneum campus Pitzemburg telt 10% meer leerlingen dan vorig
schooljaar. De toegenomen druk op de infrastructuur in de Bruul dwingt de
directie uit te kijken naar extra lokalen. Deze werden gevonden in de
Tessestraat, nu Crescendo CVO zijn tweedekansonderwijs verhuist naar de
vernieuwde campus Leopoldstraat.
Het gebouw in de Tessestraat beschikt over 8 klaslokalen, een open leercentrum en
een expressieruimte met podium. “Dit biedt veel mogelijkheden voor creativiteit. En
dat is ook de bedoeling. In het schooljaar 2020-2021 wordt hier een groot aantal
lessen cultuur-, gedragswetenschappen, actief burgerschap, levensbeschouwing en
seminaries socio-culturele vorming georganiseerd”, zegt Jeroen Van der Auwera,
directeur
van
campus
Pitzemburg
van
het
Busleyden
Atheneum.
Het nieuwe gebouw zal worden aangeduid als Campus Tesse. “Na de lesuren willen
we de faciliteiten van campus Tesse ter beschikking stellen van de lokale
gemeenschap voor pedagogische, sociale en culturele activiteiten. Hiervoor kan
contact opgenomen worden mevr. Longrée via adjunct@bapitzemburg.be.”
In de Leopoldstraat volgen vroegtijdige schoolverlaters vanaf dit schooljaar ASO
binnen het volwassenenonderwijs of behalen er hun secundair diploma na een
beroepsopleiding in combinatie met ‘Algemeen Aanvullende Vorming’. Met de
verhuis naar de vernieuwde Campus Leopoldstraat krijgen die cursisten extra
mogelijkheden in het volwassenenonderwijs want Crescendo CVO biedt er op de
aanpalende campus Vaartdijk een hele brede waaier beroepsopleidingen aan.
“Andere volwassenen kunnen zich er eveneens bijscholen, nascholen of
heroriënteren: een taal leren, digitaal vaardiger worden, een vak of beroep aanleren
of zich persoonlijk verder ontplooien”, zegt Marleen Mast, directeur van Crescendo
CVO. Alle informatie voor het schooljaar 2020-2021 is terug te vinden op
www.crescendo-cvo.be. Inschrijven kan via de website. Ook Crescendo CVO heeft
faciliteiten voor externen op zijn campussen in Mechelen. Hiervoor kan contact
opgenomen worden met mevrouw Carla Goossens via info.mechelen@crescendocvo.be.
Voor de journalist: voor meer informatie kan u contact opnemen met Marleen Mast, Crescendo CVO
(015 41 30 45) en Jeroen Van der Auwera, Campus Pitzemburg (015 20 21 13)

GO! Crescendo CVO en GO! Busleyden Atheneum zijn scholen van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is
met 13.200 leerlingen, 8.200 cursisten volwassenenonderwijs 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.

