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Campussen van het Busleyden Atheneum verschuiven bubbelbezoeken en zetten volop in
op de grote-vraag-maar-raakdag

BUSLEYDEN ATHENEUM ORGANISEERT GROTE-VRAAGMAAR-RAAKDAG
Naar aanleiding van de snel evoluerende situatie in de Mechelse regio en meer
specifiek de uitbraken in basisscholen in en omtrent Mechelen, beslist het
directieteam van Busleyden Atheneum om de afspraken voor bubbelbezoeken uit te
stellen tot wanneer de situatie opnieuw gunstig is. Alle campussen van het Busleyden
Atheneum zetten volop in op de grote vraag-maar-raakdag van zaterdag 13 maart
aanstaande, waar toekomstige leerlingen en ouders hun specifieke vragen online
kunnen stellen aan teamleden en/of geïnformeerd kunnen worden over de werking en
het studieaanbod van de verschillende campussen. Inschrijven voor de grote-vraagmaar-raakdag kan op www.busleydenatheneum.be

“Sinds januari waren we gestart om op vraag van ouders bubbelbezoeken in te plannen, uiteraard op
een veilige manier met alle nodige maatregelen. De vraag van ouders is groot en we begrijpen ook
heel goed dat het niet makkelijk is om in de huidige context een schoolkeuze te maken, wanneer de
jongeren de school niet kunnen bezoeken”, zegt Stefaan Croonen, voorzitter van de werkgroep
Communicatie van het Busleyden Atheneum. “Door de huidige evolutie van besmettingen en de
uitbraken van de besmettelijke Britse variant lijkt het ons niet zinvol bubbelbezoeken op onze
campussen te laten plaatsvinden. We wensen hierbij geen risico’s te nemen voor de bezoekers en
onze teamleden. Daarom stellen we de schoolbezoeken liever uit tot de situatie hiervoor gunstig is.”
‘We zetten op al onze campussen volop in op de grote ‘Vraag-maar-raakdag’, waarbij geïnteresseerde
leerlingen en hun ouders online in gesprek met de docenten kunnen gaan. Via dit online aanbod willen
we de schoolkeuze van leerlingen uit het basisonderwijs enerzijds en leerlingen uit de hogere
leerjaren anderzijds, die op zoek zijn naar een passende studierichting en schoolcultuur, makkelijker
maken”, gaat Stefaan Croonen verder. “Ook voor de toekomstige leerlingen en hun ouders uit het
buitengewoon onderwijs zal een gepersonaliseerd aanbod op maat voorzien worden. Deze groep
leerlingen heeft het in de huidige omstandigheden nog moeilijker om een gepaste schoolkeuze te
maken.”
Met het online initiatief van de grote ‘Vraag-maar-raakdag’ en de gepersonaliseerde ondersteuning op
afstand wenst het directieteam tegemoet te komen aan de noden van vele jongeren om met
perspectief uit te kijken naar het komende schooljaar. De beslissing om de bubbelbezoeken uit te
stellen tot de situatie opnieuw gunstig is, betekent hierin geen afstel, maar uitstel. “We vinden het
belangrijk dat leerlingen hun toekomstige school op voorhand goed leren kennen, zodat het
welbevinden van onze leerlingen volgend schooljaar van bij de start groot is. Uiteraard staat veiligheid
hierbij op de eerste plaats.”

