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Busleyden Atheneum campus Caputsteen ontvangt vandaag Actieve Burger bij uitstek: Nic
Baltahazar, Caputsteenstraat 51 in Mechelen

NIC BALTHAZAR INSPIREERT LEERLINGEN
BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS CAPUTSTEEN

VAN

Vandaag 3 april 2019 is door het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
uitgeroepen tot Dag van de Actieve Burger. “Het moment om Nic Bathazar uit te
nodigen. De leerlingen van het derde leerjaar werken rond Utopie of Dystopie, waarbij
ze duurzaamheid centraal stellen voor de toekomst van onze planeet. De vijfdejaars
werken dan weer rond het thema ‘Dat heet dan gelukkig zijn’, waarbij ze het taboe rond
de geestelijke gezondheid willen doorbreken”, zegt Katie Steemans, directeur van
Busleyden Atheneum campus Caputsteen.
Nic Bathazar, zelf een geëngageerde burger, neemt het in zijn klimaatbetoog op voor de
mogelijkheden en noodzaak van een duurzame toekomst en breekt met zijn lezing
‘Everybody happy’, een lans voor een gelukkige samenleving, waar aandacht is voor de
belangrijke dingen in het leven. “Hij is dus de uitgelezen persoon om onze leerlingen te
inspireren rond deze thema’s”, zegt Els De Picker, leerkracht wetenschappen en wiskunde.
De Dag van de Actieve Burger kadert in een projectweek waarbij tal van activiteiten op het
programma staat. Een opsomming: plogging (zwerfafval opruimen terwijl je jogt); een
fietstocht met bezoek aan de scheepsliften van Strepy Thieu en het hellend vlak van
Ronquières (binnenscheepvaart); een bezoek aan het Guislain museum te Gent; lezingen
over: de werking van OVAM en CAW, ‘klimaatsverandering, prehistorie tot nu’ door Prof. Dr.
Van Peer (KUL) en ‘consumptie- en productiepatronen bij de Romeinen’ door Dr. Kathy Sas.
Verder zijn er workshops rond mindfulness, Afro-dans, djembé, Marokkaanse rapmuziek,
Tai-chi, intuïtief schilderen, … .
De leerlingen van het 4de en 6de leerjaar zijn momenteel in Londen en Lissabon, waar ze
naast allerlei socio-culturele activiteiten, zich ook verdiepen in de gelijkenissen en verschillen
met onze Vlaamse samenleving.
BA Caputsteen neemt regelmatig deel aan internationale uitwisselingen, zo reizen drie
zesdejaars na de paasvakantie richting Estland om er deel te nemen aan de internationale
MUNESCO.
“Actief burgerschap wordt vanuit onze methodische Freinetwerking nog versterkt. Ook
Célestin Freinet stelde dat jongeren een actieve rol in de samenleving kunnen opnemen”,
zegt Roos Van Baelen, pedagogisch directeur van BA Caputsteen verder. “De leerlingen
nemen regelmatig hun verantwoordelijkheden op om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDG’s) mee te helpen realiseren. Onze school is immers niet voor niets een UNESCOschool.”
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