EXCLUSIEVE UITNODIGING

Een open en geïntegreerde campus
voor stimulerend en kwaliteitsvol onderwijs
Van harte welkom op dinsdag 31 maart 2020
Campus Comenius Koekelberg
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wordt vaak in één adem genoemd met het plaatstekort. De Vlaamse
overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie maakten daarom middelen vrij voor extra schoolplaatsen. De
uitbreiding van de capaciteit is onder meer voelbaar in Koekelberg waar Campus Comenius, een scholencomplex
met buurthuis, jeugdlokalen, een sporthal en bibliotheek, de deuren opende.
Zoals steeds meer scholen ging ook GO! Atheneum Comenius op zoek naar nieuwe lesmethodes. 21e-eeuwse
vaardigheden en ‘zelfsturend leren’ moeten de motivatie van de leerlingen versterken. Klassikale lessen en klassieke
vakken ruimden baan voor een digitale leeromgeving en werken in domeinen. De leerlingen krijgen op een
vernieuwende manier les waardoor ze de regie over hun eigen leerproces voeren.
Campus Comenius, gerealiseerd via een Publiek-Private Samenwerking, beschikt over 12.500 m² aan leer- en
recreatieruimte waar ontmoeting centraal staat. Om ontwikkelingskansen te maximaliseren biedt het GO! er een
schoolloopbaan ‘in doorgaande lijn’ aan. Het ontwerp van B2Ai is zo opgevat dat de school ‘meegroeit’ met de
kinderen en er een symbiose van onderwijs, architectuur en sociale cohesie in de buurt ontstaat.
Wees welkom en laat u inspireren!

10 JAAR
Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat
in scholen en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.

www.gezondescholen.com

Een open en geïntegreerde school voor stimulerend en kwaliteitsvol onderwijs
Campus Comenius Koekelberg

Van harte welkom!

PROGRAMMA

Deelname is gratis, maar het
aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!

13u30

Ontvangst met koffie en zoet
Exclusief bezoek aan Campus Comenius

14u30

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan
door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen

14u40

Zelfsturend leren in een warme gemeenschap
door Barbara De Groot, Directrice Atheneum

15u05

Een open en geïntegreerde school
waar ontmoeting centraal staat
door Simon Claeys, Partner B2Ai

15u30

Stadsvernieuwingsprogramma: Het Schoolcontract
door Julie Lumen, Schoolfacilitator perspective.brussels

16u00

Afsluitende netwerkborrel

Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan
administraties en besturen
van onderwijsinstellingen,
facilitair managers, architecten,
ingenieursbureaus, aannemers,
overheden.
Locatie
Campus Comenius
Félix Vande Sandestraat 11
1081 Koekelberg
Parkeren
In de buurt van de school.
Q-Park Simonis (Eugène
Simonisplein 24, 1081
Koekelberg) op 300 meter
wandelafstand.
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