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Busleyden Atheneum campus Caputsteen biedt lessen improvisatietheater aan i.s.m. het
Stedelijk Conservatorium Mechelen.

THEATER WORDT ONDERDEEL IN LESPROGRAMMA
BUSLEYDEN ATHENEUM
Leerlingen in het derde en vierde leerjaar aso en tso kunnen op Busleyden Atheneum
campus Caputsteen kiezen voor lessen improvisatietheater. “Het betreft een
samenwerking met het Stedelijk Conservatorium Mechelen via het project Kunstkuur.
Docenten Sara Vanderstappen en Ben Verhoeven van het Stedelijk Conservatorium
geven samen met onze leerkrachten Flora Caes en Mélanie Merckx seminaries over
improvisatietheater met als titel ‘de kunst van het stralend falen’. Het idee om iets met
theater te doen rijpte al langer omdat heel wat van onze leerlingen van theater
houden”, zegt Katie Steemans, directeur van campus Caputsteen van het GO!
Busleyden Atheneum.
Op 1 september 2020 gingen 104 nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen academies en
scholen in het kader van Kunstkuur van start. Ook in Mechelen. Drie schooljaren lang zullen
twee docenten van het deeltijds kunstonderwijs het schoolteam van Busleyden Atheneum
versterken. Katie Steemans, directeur van BA Caputsteen wist collega-directeur Tom Van
den Eynde van het Stedelijk Conservatorium te overtuigen om samen te werken binnen het
project Kunstkuur.
“Met de lessen rond improvisatietheater leren we de leerlingen twee vaardigheden aan:
durven spreken voor een groot publiek en ad rem kunnen reageren. Bovendien zijn de
meesten van onze leerlingen creatief en houden ze van theater. Jaarlijks organiseren we
bijvoorbeeld een podiumvoorstelling, met uitzondering van vorig jaar toen de
Coronapandemie onze plannen verstoorde”, zegt Roos Van Baelen, pedagogisch directeur
van BA campus Caputsteen. “
Tevens beoogt het project om de leerlingen het aanbod van het Stedelijk conservatorium
Mechelen te leren kennen.
“We beseffen dat we met improvisatietheater onze leerlingen uitdagen om uit hun
comfortzone te komen. Daarom noemen we het seminarie ‘De kunst van het stralend falen’ ”,
zegt Flora Caes, leerkracht Nederlands in de 2de en 3de graad aso. “Leerlingen zullen leren
om los te laten en te durven spreken. We zijn ervan overtuigd dat hun zelfvertrouwen
hierdoor zal groeien. Dit schooljaar bieden we de seminaries aan in het Nederlands. De
komende schooljaren willen we ze ook in het Engels aanbieden.”
Improvisatietheater is niet het enige seminarie dat leerlingen kunnen toevoegen aan hun
basisvakkenpakket. Er zijn ook nog extra uren vreemde talen, financiële geletterdheid,
eTwinning (internationaal project), STEM en Humaan project te volgen op campus
Caputsteen van het GO! Busleyden Atheneum.
GO! Busleyden Atheneum zijn scholen van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.200 leerlingen,
8.200 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.

