
S
C

H
O

L
E
N

G
R

O
E
P

6 Uitgave van Scholengroep Rivierenland driemaandelijks: jan - feb - mrt     Nr1-2004

VU: Luc Van Gasse - Algemeen directeur

INFO:

Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 119
B-2880 Bornem

IN DIT NUMMER:

2004: een jaar vol uitda-
gingen

619.821 euro infrastruc-
tuurwerken

welke school zijn wij?

nieuwjaarsboodschappen

open leerhuis op het net

scholengroep Rivieren-
land?

1

2004: een jaar vol 
uitdagingen
Het jaar 2004 wordt voor de verantwoordelijken van de scholengroep én de 
scholen een jaar met vele uitdagingen. Ook de medewerkers in de school-
raden en het personeel in de scholen worden hierbij maximaal betrokken. 

In het jaar 2004 staat bijvoorbeeld het opstellen van een strategisch school-
werkplan op de agenda. Voor elke school moet in de eerste plaats een swot-
analyse gemaakt worden. Swot is een Engelstalige afkorting voor Sterkte (S) 
Zwakte (W) Kansen (O) en Bedreigingen (T). Het maken van deze analyse is 
niet het alleenwerk van de directeur. Het is de bedoeling om zowel personeel 
als schoolraad te betrekken bij deze analyse en de daaropvolgende langeter-
mijnvisie. Wij hopen met  deze strategische planning klaar te zijn tegen het 
einde van het schooljaar.

Het komende kalenderjaar worden ook een aantal belangrijke wijzigingen in 
onze schoolstructuren doorgevoerd:

-  Vanaf 1 september 2004 zal men in Puurs middelbaar onderwijs kunnen 
volgen op het domein in de Molenstraat;

- Vanaf 1 september 2004 worden de basisscholen Tovertuin (Willebroek) en 
Klim Op (Tisselt) afzonderlijke scholen, met een eigen directie;

- Vanaf 1 september komt er in Bornem een Freinetschool;

Ook hier is de drijfveer: aan de scholen maximale kansen bieden voor kwa-
liteitsonderwijs op maat van elke leerling.

‘t krijtlijntje

‘t Krijtlijntje wil via het 
verstrekken en duiden van 
informatie aan de perso-
neelsleden en leden van 
de schoolraden bijdragen 
tot een grotere  betrokken-
heid en participatie bij het 
bestuur van scholengroep 
Rivierenland.

t krijtlijntje
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scholengroep Rivierenland ?
Lindestraat 119 - 2880 Bornem

 algemene vergadering

      scholengroep

    zaterdag 26 juni, 14u

Het Gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen is opgedeeld 
in 28 scholengroepen. Deze scholengroepen zijn de in-
richtende macht van de scholen en het CLB. Scholen-
groep 6 kreeg in 2002 een eigen naam: Rivierenland. 
‘Rivierenland’ is ook de naam die toerisme Vlaanderen 
bedacht heeft voor de gemeenten die behoren tot Vaart-
land, Klein-Brabant en Rupelstreek.  De 3 subregio’s 
worden door scholengroep Rivierenland, waar mogelijk, 
vermeld.

De leiding van de scholengroep berust bij het college 
van directeurs, de algemeen directeur en de Raad van 
Bestuur. Het is de Raad van Bestuur die de meeste 
bevoegdheden uitoefent. De Raad van Bestuur telt 9 
leden: 6 verkozen door de leden van de schoolraden en 
3 gecoöpteerde leden op voordracht van het college van 
directeurs. Het bijzonder decreet legt de samenstelling 
vast. Voor onze scholengroep is dat aantal nogal ongeluk-
kig. Daarom nemen naast deze 9 formele bestuursleden 
nog 3 deskundigen deel aan de vergadering. Deze laat-
sten nemen volwaardig deel aan de beraadslagingen. 
Enkel aan formele stemmingen nemen zij geen deel. De 
algemeen directeur woont de vergaderingen van de raad 
van bestuur bij. Hij heeft adviserend stemrecht.

De scholengroepen hebben in het bij-
zonder decreet van het gemeenschaps-
onderwijs uitgebreide bevoegdheden 
gekregen. Een greep hieruit:

- oprichting, fusie en afschaffing van 
scholen en vestigingsplaatsen wordt 
beslist door de raad van bestuur;

- goedkeuring van de jaarbegroting en
bepaling van de schoolbudgetten;

- projecten van kleine infrastructuur 
(tot een bedrag van 75.000 euro);

- benoemingen in wervingsambten, 
op voordracht van de directeur;

- aanstelling van bestuurspersoneel (directeur, adjunct-
directeur, technisch adviseur-coördinator,...);

De Raad van Bestuur werd op 1 april 2002 geïnstalleerd 
voor een periode van 4 jaar. Op de maandelijkse verga-
deringen van de Raad van Bestuur van onze scholen-
groep worden gemiddeld een 25-tal punten besproken. 

Wij hebben moeten vaststellen dat zowel de perso-
neelsleden als de leden van de schoolraden slecht of 
helemaal niet op de hoogte zijn van de werking van de 
inrichtende macht. Aan deze vaststelling worden een 
aantal beslissingen gekoppeld om hieraan te verhelpen:

- ‘t Krijtlijntje wil op regelmatige wijze de personeelsleden 
en de leden van de schoolraden informeren;

- de beslissingen van de Raad van Bestuur worden over-
gemaakt aan de voorzitters van de schoolraden;

- de beslissingen van het College van Directeurs en de 
Raad van Bestuur worden ter inzage gelegd voor alle 
personeelsleden;

Afgiftekantoor: Bornem
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welke school zijn wij ?

Om het beleidsvoerend vermogen van onze scholen 
te verhogen zal in alle scholen van scholengroep 
Rivierenland de komende maanden gewerkt worden 
rond strategische schoolplanning. De directies hebben 
vanzelfsprekend de leiding van deze oefening, die 
op niveau van de scholengroep wordt voorbereid en 
gecoördineerd.

Bedoeling is om – zoals het ook in het strategisch plan van 
Rago wordt gesteld – de slagkracht van onze scholen te 
versterken. De slagkracht van onze scholen versterken, 
veronderstelt in de eerste plaats dat wij allemaal weten 
wat onze school is en in welk richting wij willen gaan.

twee roeiboten
Vaak wordt in opleidingen management het voorbeeld 
gegeven van de roeiboot: in het eerste voorbeeld 
zweten de roeiers, de roeiboot gaat ondanks het vele 
zweet van iedereen niet vooruit:  er is geen coördinatie, 
er wordt in verschillende richtingen geroeid,… In het 
tweede positieve voorbeeld is er wel coördinatie en 
eensgezindheid: de roeibewegingen gebeuren op 
hetzelfde tempo en in dezelfde richting. In de eerste 
tekening geraakt de roeiboot ondanks het harde labeur 
niet vooruit, in de tweede tekening maakt de roeiboot 
snelheid en vaart een echte koers.

Vertaald naar het schoolniveau wil dit zeggen: dat wij 
moeten weten welke school wij vandaag zijn. Wij moeten 
daarbij kritisch durven. Kritisch zijn betekent dat wij ons 

de vraag moeten (moeten durven stellen): wat zijn onze 
sterke én wat zijn onze zwakke punten.. 
Dat betekent dat wij ook oog moeten hebben voor de 
kansen en bedreigingen die voor onze scholen vandaag 
bestaan of zich in de al dan niet nabije toekomst zullen 
voordoen. 

welke school 
willen wij zijn?
Alle aspecten van het schoolgebeuren dienen hierbij 
in beschouwing genomen: de leerlingeninstroom, de 
schoolinfrastructuur, de schoolleiding, de samenstelling 
van het lerarenkorps,  communicatiebeleid en imago, 
maar ook: concurrerende scholen, demografische 
factoren, de wijzigingen in de regelgeving,…. Ook de 
doorlichtingverslagen kunnen in het maken van deze 
analyse belangrijke hulpmiddelen zijn.

Wij moeten deze analyse plaatsen tegenover het 
toekomstperspectief: welke school willen wij of zouden 
wij willen zijn en welke koers willen wij varen. Op basis 
van deze analyse kunnen dan prioriteiten gelegd worden 
in de schoolwerking. Het is belangrijk om rond zowel de 
analyse als de planning alle onderwijsparticipanten te 
verenigen: de leden van het schoolteam, oudercomités, 
vriendenkring én vanzelfsprekend ook de schoolraden.

Tijdens de academische zitting lichtte Luc Van Gasse, Algemeen Directeur van de scholengroep 
de bedoeling van de strategische schoolplanning toe. U vindt hieronder een uittreksel uit zijn 
toespraak.

Luc Van Gasse

open leerhuis



4

‘t Krijtlijntje
 S c h o l e n g r o e p  R i v i e r e n l a n d

nieuwjaarsboodschappen
Jo Roels, voorzitter

Andermaal een zeer bewogen jaar verstreken. Het is
onnodig ons paraat geheugen aan te spreken om te
beseffen dat 2003 ons geregeld in de ban en de spanning 
heeft gehouden.

Om het meest bewogene op internationaal vlak te
memoreren : de oorlog in Irak en de bezetenheid 
waarmee dit is gepaard gegaan.
Ondanks alle commoties, zowel buiten als binnen onze
eigen kleinere leefwereld van familie, werkomgeving,
vrienden e.a. relatievormen, is het de gewoonte bij het
begin van elk kalenderjaar onze dierbaarsten de beste
wensen over te maken.
Ik twijfel er niet aan dat dit bij ieder van jullie het geval is
geweest.
In naam van de Raad van Bestuur en in mijn eigen naam 
maak ik dus ook van de gelegenheid gebruik om u het 
allerbeste toe te wensen voor het komende jaar.

kwalitatief imago!
In onze min- of meer beperktere leefwereld van het
onderwijsgebeuren, en specifiek naar onze eigen
Scholengroep Rivierenland, wens ik eveneens van de
gelegenheid gebruik te maken om onze nieuwe grote
baas, dhr. Dirk Van Damme, die sinds 1 januari 2004
de nieuwe afgevaardigd-bestuurder is geworden van
het gemeenschapsonderwijs, alle succes toe in de
grote uitdaging welke deze voor hem nieuwe functie,
ontegensprekelijk zal meebrengen.
Te meer daar hij voor zichzelf en voor de uitdaging die

hij heeft vooropgesteld, de lat onnoemelijk hoog heeft
gelegd.
Als ik de kranten en de interviews dien te geloven 
maakt hij zich sterk dat het mogelijk is het 
gemeenschapsonderwijs een dergelijk kwalitatief imago 
mee te geven, dixit : “kwaliteitsvolle vuilnisbak”, dat het 
uiteindelijk verwerven van een marktaandeel van 25 % 
van het leerlingenaantal, realistisch mogelijk is.

Lut Stroobants, hoofd 
begeleidingsdienst 
over leerwinst
Elk jaar nodigt de scholengroep een gastspreker 
uit op de academische zitting. Dit jaar viel de keuze 
op Lut Stroobants, hoofd van de  pedagogische 
begeleidingsdienst van het gemeenschapsonderwijs. 
Wij publiceren hier een fragment over ‘leerwinst’ uit haar 
toespraak.
Als gemeenschapsonderwijs willen wij, naast het belang 
dat we hechten aan leerresultaten ook sterk de nadruk 
leggen op leerwinst. Wat voegt een school toe aan haar 
instroom? Welke resultaten behaalt de leerling dankzij 
die bepaalde school.
Prestatieverschillen tussen de leerlingen zijn immers
voor 15 % te herleiden tot de school die ze bezoeken.
Die leerwinst kunnen we nagaan door het niveau van de
leerlingen bij het verlaten van de school te vergelijken
met het niveau van dezelfde leerling bij de aanvang
van het onderwijs in die school. Daarom hebben we
goeie instrumenten nodig, leerlingvolgsystemen, 
zorgzaamheid bij het verzamelen van al die gegevens.
Wij willen met onze scholen die leerwinst beter in kaart
kunnen brengen en ze ook naar buiten zichtbaar maken.
Een wetenschappelijk onderzoek van de KUL toont
immers aan dat vele van onze scholen precies erg sterk
zijn in het toevoegen van leerwinst. Met andere woorden:
wij maken het verschil. Dat lijkt me een krachtige troef
van onze scholen én een van de fundamentele redenen
om openbaar onderwijs in Vlaanderen met hart en ziel te 
vrijwaren in de toekomst.

Jo Roels
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www.openleerhuis.be619.821 euro infrastructuurwerken

Het Open Leerhuis biedt leerlingen – in en buiten de klas, 
met of zonder begeleiding – de kans om via Internet oe-
feningen te maken. Voorlopig zijn de oefeningen vooral 
gericht op het lager onderwijs. De komende maanden 
zullen ook oefeningen voor het secundair onderwijs op 
de website van de scholengroep gezet worden.   

Het Open Leerhuis werd aan het publiek voorgesteld 
tijdens de academische zitting van 17 januari. Het is een 
initiatief van scholengroep Rivierenland. De praktische 
realisatie gebeurde in nauwe samenwerking tussen een 
klasvrije leraar en de ict - cel van de scholengroep.

De oefeningen passen in een visie op onderwijs waarin 
elke leerling op eigen tempo de leerstof inoefent.  Dit 
kunnen  herhalings- of remediëringsoefeningen zijn. 
Voor de sterkere leerlingen kan het echter ook om uit-
diepingsoefeningen gaan. Bij elke oefening is een auto-
correctie voorzien: foutieve antwoorden worden opnieuw 
aangeboden.  Het programma geeft ook een score op 10.

virtuele leeromgeving
Na het inloggen kan u kiezen tussen verschillende 
‘kamers’: wiskunde, Frans, Nederlands, 
wereldörientatie,…. De  virtuele leeromgeving zal nooit 
af zijn. Op korte termijn komen er nog kamers bij voor 
andere vakken en leergebieden. Het oefenpakket zal 
voortdurend aangepast en vernieuwd worden. 

Bij het ontwerpen van de website werd doelbewust 
gekozen voor een aangename en kindvriendelijke 
leeromgeving. De oefeningen worden in verschillende 
vormen aangeboden: invuloefeningen, verbanden 
leggen, kruiswoordraadsels,... wisselen elkaar af.

Voor Frans lopen de oefeningen parallel met de leerlijn 
‘Eventail’.   Alle lagere scholen van scholengroep 
Rivierenland – op één na – werken met deze methode. 
Vorig schooljaar werd  door de scholengroep  een 
pakket contractwerk  ‘Frans’ opgestart. Per hoofdstuk 

(unité) wordt de leerstof in afzonderlijke stukken 
uitgesplitst: woordenlijst maken, woordenlijst inoefenen, 
vervoegingen,... Bij herhalingstoetsen maken de 
leerkracht en de leerlingen een takenkalender op. Via 
deze vorm van contractwerk willen wij de leerlingen 
helpen bij het planmatig zelfstandig leren leren.

Tijdens de eerste maanden van het huidige schooljaar 
werd het contractwerk Frans voor het 5de en 6de leerjaar 
verder uitgewerkt. Bovendien werden de meeste 
oefeningen via Open Leerhuis aangeboden. Tegen de 
paasvakantie zal het volledige pakket terug te vinden zijn 
op openleerhuis.be. 
Voor Nederlands zijn  de oefeningen per klasniveau 
opgevat. Elke oefening bevat  tevens een verwijzing naar 
de bijhorende leerplandoelstelling. 

Het is onze overtuiging dat via www.openleerhuis.be de 
kwaliteit van het onderwijs in onze scholen kan verhogen. 
Wij hopen dan ook dat de leerkrachten, de leerlingen en 
de ouders het Open Leerhuis als een aangenaam en 
handig leerinstrument zullen leren waarderen. 

De circa 6.000 leerlingen van de scholengroep lopen 
school in 19 verschillende scholen en 34 vestigings-
plaatsen. De gebouwen zijn eigendom van het Gemeen-
schapsonderwijs (en onrechtstreeks dus van de Vlaamse 
Gemeenschap). 

De gebouwen van de basisscholen in Willebroek vor-
men hierop een uitzondering: zij zijn eigendom van de 
gemeente. In een concessieovereenkomst werd bepaald 
dat het Gemeenschapsonderwijs de gebouwen kan blij-
ven gebruiken. In ruil zorgt het Gemeenschapsonderwijs 
voor de onderhoudswerken.

energiebesparing

Onze schoolgebouwen verschillen enorm: sommige 
gebouwen liggen in het centrum, andere liggen in een 
groene omgeving aan de rand van de gemeente. Som-
mige gebouwen zijn van zeer recente datum, andere zijn 
oud en kosten dus veel meer aan onderhoud. 

De onderhoudswerken (eigenaarsonderhoud) en werken 
die patrimoniumverrijkend zijn (kleine infrastructuur-
werken) behoren tot het takenpakket van de scholen-
groep. Scholengroep Rivierenland ontvangt hiervoor  
519.821,63  euro voor 2004. 

De scholengroep maakt bovenop deze middelen 100.000 
euro extra vrij voor investeringen in rationeel energiege-
bruik. Besparingen op de energierekeningen verhogen 
de middelen die beschikbaar zijn voor leerlinggebonden 
werking.

De lijst van noodzakelijke werken aan de schoolgebou-
wen is bijna onuitputtelijk. De schooldirecties maken elk 
jaar tegen eind oktober een lijst over aan de scholen-
groep met noodzakelijke werken.  Uit deze lijst wordt dan 
op het niveau van de scholengroep een prioriteitenlijst 
opgesteld. Deze lijst is in feite samengesteld uit werken 
eigenaarsonderhoud en kleine infrastructuurwerken. U 
kan de lijst raadplegen op de school of  vanaf 1 februari 
op de website van scholengroep Rivierenland.

Een deel van de werken wordt uitgevoerd door de tech-
nische ploeg van de scholengroep. Momenteel bestaat 
deze ‘ploeg’ uit twee voltijdse medewerkers. Het me-
rendeel van de werken wordt echter toevertrouwd aan 
privé-firma’s. 

Dit veronderstelt natuurlijk ook een degelijke voorberei-
ding (opstellen lastenboek), een onderzoek van de inge-
diende offertes, eventueel het opstellen van een bouw-
vergunningsdossier  en de opvolging van de werken. In 
heel wat dossiers kunnen wij rekenen op ondersteuning 
van de dienst Infrastructuur van het Gemeenschaps-
onderwijs.

schoolraden
De Raad van Bestuur heeft dit jaar voor een groot aan-
tal werken beslist om vooraf advies te vragen aan de 
schoolraden. Het betreft vooral dossiers die de leefbaar-
heid van de lokalen en de gebouwen willen verhogen, of 
zoals in het geval van Middenschool Boom, de locatie 
voor een overdekte speelplaats die ook als sportruimte 
dienst kan doen.

De inbreng van de schoolraden kan in deze dos-         
siers een belangrijke meerwaarde betekenen. Voor de 
scholengroep is het bovendien een middel om de school-
raden actief te betrekken bij het beleid van de school en 
de scholengroep.

NIEUW!

een infrastructuurproject 2003
Blokkendoos Aartselaar: overdekking 
speelplaatsen en beveiliging speeltuigen

 Schrijf nu je school in voor een demonstratie van 
openleerhuis! Meer info vind je onze website:
www.openleerhuis.be
De roadshow loopt van 9 februari t.e.m. 12 maart


