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Het Busleyden Atheneum campus Caputsteen breidt methodisch studieaanbod Freinet
verder uit in schooljaar 2020-2021

BUSLEYDEN ATHENEUM VERGROOT AANBOD FREINET
SECUNDAIR ONDERWIJS
Busleyden Atheneum mag van de Vlaamse regering haar aanbod Freinetonderwijs
gevoelig uitbreiden. Op campus Caputsteen, waar de school al algemeen en kunst
secundair onderwijs in Freinet aanbiedt, kan je nu ook kiezen voor een tso-opleiding
in methodeonderwijs. Er komt ook nog een extra kso-studierichting bij en het aantal
basisopties in het tweede leerjaar A-stroom wordt verdubbeld. “Freinet secundair
onderwijs is in Mechelen enorm populair. Een uitbreiding van het aanbod alsook een
verbreding naar technisch secundair onderwijs drong zich op. Het maakt
Freinetonderwijs nu voor veel meer leerlingen toegankelijk”, zegt Katie Steemans,
directeur campus Caputsteen Busleyden Atheneum.
Busleyden Atheneum campus Caputsteen kreeg groen licht van de Vlaamse regering voor
de inrichting van twee extra studierichtingen die op 1 september 2020 van start gaan: tso
Lichamelijke opvoeding en sport en kso Beeldende en architecturale vorming. In het tweede
leerjaar A-stroom komen er 3 basisopties bij waaruit de leerlingen kunnen kiezen ter
voorbereiding op hun overstap naar de desbetreffende studierichting in de tweede graad:
Sport, Maatschappij & welzijn en Onderzoeksproject.
“Er is grote behoefte aan een tso-richting Lichamelijke opvoeding met minder exacte
wetenschappen en meer focus op sport en beweging. Ons huidige aanbod aso
sportwetenschappen sloot onvoldoende aan bij de talenten van sommige leerlingen
waardoor ze van school moesten veranderen”, zegt directeur Katie Steemans. “Ook binnen
ons kunstonderwijs wensen we het aanbod uit te breiden. Hier is de motivatie precies
andersom: we willen er juist meer wetenschappen en wiskunde aan toevoegen. Vanaf
volgend schooljaar bieden we de doorstroomgerichte kunstopleiding Beeldende en
architecturale vorming aan die naast kunstvakken ook voldoende aandacht heeft voor
wiskunde en wetenschappen. Zo maken we de stap naar het kunst hoger onderwijs
makkelijker voor leerlingen die nu voor aso-richtingen kiezen omwille van het te beperkt
aantal lesuren wetenschappelijke vakken in onze huidige kso-opleiding ‘Beeldende en
architecturale kunsten.”
In het tweede leerjaar A-stroom kunnen de leerlingen vanaf volgend schooljaar dan weer
kiezen uit zes basisopties. ”Dit is een verdubbeling. Naast de reeds bestaande opties
(Klassieke talen, Kunst & creatie, Moderne talen & wetenschappen) kunnen leerlingen vanaf
volgend schooljaar ook kiezen voor Sport, Maatschappij & welzijn en Onderzoeksproject”,
zegt Katie Steemans. De basisoptie Sport bereidt leerlingen voor op de tweede graad aso
sportwetenschappen en tso Lichamelijke opvoeding en sport. Maatschappij & welzijn vormt
de basis voor de aso-richting Humane wetenschappen in de tweede graad. “De basisoptie
Onderzoeksproject wil hoogbegaafde leerlingen of leerlingen met een nog niet uitgesproken
studievoorkeur de mogelijkheid bieden om binnen de Freinetmethodiek eigen projecten uit te
werken”, zegt Roos Van Baelen, pedagogisch directeur van BA Caputsteen.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500 cursisten
avondonderwijs en 35 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.

