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onbekend is onbemind
Scholengroep Rivierenland streeft naar een maximale openbaarheid  en 
openheid in de beleidsvoering. Het inzagerecht van de beslissingen van 
de raad van bestuur (en het college van directeurs) is hierbij een belangrijk 
element.

De raad van bestuur vergadert maandelijks. Alle punten worden vooraf 
besproken op het college van directeurs. De beslissingen kunnen impact 
hebben op elke school en bijgevolg ook op ieder individueel personeelslid. 
Daarom wensen wij alle personeelsleden te informeren over de genomen 
beslissingen. In de praktijk hebben wij moeten vaststellen dat voor de meeste 
personeelsleden de scholengroep nog altijd een mysterieuze onbekende is. 
Een betere informatiedoorstroming kan dit verhelpen!

Binnen de scholengroep werd afgesproken dat in elke leraarskamer minimaal 
de beslissingen van de raad van bestuur ter inzage van het personeel worden 
gelegd. Deze beslissingen zijn ook te raadplegen op de website van de 
scholengroep www.scholengroep-rivierenland.be . 

De genomen beslissingen worden telkens uitvoerig gemotiveerd. Wie 
interesse heeft in deze motivering kan op het secretariaat van de school 
hiervan steeds inzage vragen. Alle beslissingen van de raad van bestuur 
worden vooraf besproken op het college van directeurs. Indien u verdere 
toelichting wenst, kan u steeds bij uw directeur terecht.

Voor beslissingen die betrekking hebben op personeel worden zowel op 
het niveau van elke school als op het niveau van de scholengroep met de 
representatieve vakbonden onderhandelingen gevoerd in de basiscomités 
(school) of het tussenonderhandelingscomité (scholengroep). Voor het 
onderhoudspersoneel is er een basiscomité op niveau van de scholengroep. 

In de leraarskamer vindt u in een afzonderlijke map ook de protocollen die op 
het niveau van de scholengroep met de representatieve syndicale delegaties 
werden afgesloten.

‘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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Open Leerhuis

afzendadres: Lindestraat 119 - 2880 Bornem

 algemene vergadering
 scholengroep

    zaterdag 26 juni

13u30
 

 algemene vergadering
 - bekrachtiging jaarrekening 2003
 - bekrachtiging begroting 2004

15u30
 busrit (BSGO St-Amands, 40j GO)

17u30
 BBQ in Bornem

reeds 6000 bezoekers
In de vorige editie van het krijtlijntje werd het “Open 
Leerhuis” aangekondigd als nieuw project van de 
scholengroep. Tijdens de academische zitting van 

een ruimere invulling krijgen. Ondertussen 
bestuderen we andere software, om de 
oefenstof nog aangenamer voor te stellen.
De theorie die de leerlingen kan helpen bij het 
maken van de oefeningen zal ook een werkpunt 
worden. We hopen hier eind juni duidelijke 
voorbeelden van klaar te hebben.
Kortom naar volgend schooljaar toe zal er een 
stevig geraamte met oefenstof klaarstaan voor 
onze leerlingen.

bouw mee

Tijdens onze roadshow hebben we de belofte 
gedaan om een cursus Hot Potatoes aan te 
bieden aan de leerkrachten van de lagere 
school. Bram Cuyt en Wim Van Rymenant van 
het openleerhuisteam zouden de beginselen 
uitleggen in de cyberklas van KA Vaartland.
Deze cursus is ondertussen aan de gang.

Tijdens de roadshow hebben we aan elke school 
de nodige informatie (handleiding) overhandigd 
om zelf aan de slag te gaan met Hot Potatoes. 
Leerkrachten die hun zelf gemaakte oefeningen 
willen publiceren in het open leerhuis kunnen deze 
doormailen naar wim@openleerhuis.be. We hopen 
dat verschillende collega’s uit basis en secundair 
onderwijs op deze oproep zullen reageren om 
samen het Open Leerhuis mee uit te bouwen. 
Voor vragen en assistentie kan je altijd terecht op 
info@openleerhuis.be. 

PRETTIGE VAKANTIE !

Afgiftekantoor: 2800 Mechelen 1

erkenningnummer: P409153

België - Belgique
P.B.

2800 Mechelen 1
BC 6673

INFO:

Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 119
B-2880 Bornem

17 januari werd het officiële 
startschot gegeven. Inmiddels 
begint www.openleerhuis.be 
een begrip te worden bij onze 
leerlingen en leerkrachten 
van de basisscholen. We 
registreerden reeds 5000 
bezoekers tijdens de maand 
april. Alvast geen slechte 
start. Dankzij de inbreng van 
Katrien Vandemeulebroecke, 
leerkracht Latijn in Bornem, 
staan er sinds mei enkele 
basisoefeningen Latijn online. 
Het knipoogje naar het secundair onderwijs is een 
feit. Op naar de 10 000 dus…

roadshow openleerhuis
Sinds februari toerde een wervelende roadshow 
langs onze lagere scholen. Bram en Wim 
stelden het Open Leerhuis voor aan het 
leerkrachtenteam (ev. aangevuld met ouders). 
De leerlingen van de lagere school kregen 
allemaal een muismatje met het logo van het 
Open Leerhuis. Op deze manier hebben we de 
leerlingen, leerkrachtenteams en de ouders op de 
hoogte gebracht van het project.
16 maart werden ook de oefeningen van wiskunde 
online gezet. Meteen lanceerden we enkele WO-
lesjes i.v.m. de nieuwe situatie rond Europa.

wat kan je nog 
verwachten?
De oefenbank wiskunde wordt verder uitgebreid. 
We richten ons vooral naar de derde graad.
Wereldoriëntatie zal tegen eind juni 2004 

Wanneer de examenstress is verdreven,
en de schoolrapporten zijn geschreven,
beginnen de temperaturen terug te stijgen, 
hoeven de kinderen niet meer te zwijgen. 
En kunnen we in de vakantie terug wat her-
leven.

Tot volgend schooljaar, met een frisse start!
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75 computers

De wet Onkelinckx verplicht elk bedrijf een preventiebeleid 
te voeren inzake verbaal, fysiek en/of seksueel geweld op 
het werk. Ook de scholen/scholengroep vallen onder deze 
bepaling.

Het invoeren van een vertrouwenspersoon in de scholengroep 
is een goede zaak voor het beschermen van het welzijn van de 
werknemers op het werk. Het wil echter niet zeggen dat dit de 
enige persoon is die zich bezig houdt met deze problematiek. 

•  De eerste stap die een vermeend slachtoffer dan ook zou 
moeten zetten, is om op assertieve wijze de persoon die 
het grensoverschrijdend gedrag stelt, aan te spreken en te 
vragen dit gedrag te stoppen.

• In de tweede plaats kan men de leidinggevende vragen 
om hierin tussen te komen.

• De vertrouwenspersoon is er enkel om in te grijpen wanneer 
gebruik van deze “normale” kanalen niet voldoende of 
onmogelijk is. 

In welke gevallen contacteer je de vertrouwenspersoon?

• Geweld op het werk: psychisch of fysiek worden lastig 
gevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het 
werk

• Pesterijen op het werk: elk onrechtmatig en terugkerend 
gedrag , buiten of binnen de instelling dat tot doel heeft 
dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of 
psychische integriteit van een werknemer wordt aangetast

• Ongewenst seksueel gedrag op het werk: elke vorm van 
verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard 
waarvan degene die er zich schuldig aan maakt, weet of zou 
moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van 
vrouwen en mannen op het werk

Op 10 maart 2004 werd door de Raad van Bestuur Mevr. Viv 
Van Damme aangesteld als vertrouwenspersoon. Indien je 
vragen hebt of met een probleem zit in verband met pesten, 
geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan je haar 
contacteren via het nummer
0479.50.85.73.
e-mail adres: viv.vandamme@skynet.be

goede cijfers

2004 2003 2002 2001 2000
Scholengemeenschap basis onderwijs 3371 3352 3262 3302 3291
Secundair onderwijs 1972 1904 1868 1875 1926
Buitengewoon secundair onderwijs 278 255 242 238 214
Volwassenenonderwijs 1580 935 602 677 780
Deeltijds kunstonderwijs 373 357 348 334 349
 7574 6803 6322 6426 6560

dit vlak overigens heel interessante informatie, ook 
voor scholen die niet tot een lokaal overlegplatform 
behoren! In deze documenten kan je heel precies het 
marktaandeel lezen!
Ook op het niveau van de scholengroep worden de cijfers 
geanalyseerd. Het is verheugend te kunnen vaststellen 
dat de leerlingencijfers op alle niveaus in stijgende lijn 
zitten. Deze opwaartse trend doet zich trouwens al 
enkele jaren voor: ’t Krijtlijntje is niet de plaats om de 
analyse van individuele scholen te maken. Dat gebeurt 
best op de schoolraad en op personeelsvergaderingen in 
de school, en al dan niet met aanverwante organisaties. 

In het onderwijs zijn er een aantal dagen waar 
naar toegeleefd wordt. 30 juni is zo’n dag. Voor de 
leerlingenaantallen zijn 1 september en 1 februari 
ongetwijfeld de sleutelmomenten.

Voor scholen die niet betrokken zijn bij rationalisatie en 
programmatie worden op basis van de leerlingentelling 
van 1 februari de lestijden én de fi nanciële middelen 
voor het komende schooljaar / begrotingsjaar bepaald. 

Natuurlijk zeggen de leerlingencijfers niet alles over 
de werking van een school. Een kleuterschool die in 
een sterk verouderde buurt ligt, kan veel moeilijker 
leerlingen werven dan een kleuterschool die in een 
kroostrijke omgeving is gevestigd. Werkt de tweede 
school daarom beter of heeft ze een betere reputatie? 
Laat de tweede school geen kansen liggen om sterker 
te groeien?

Nochtans kan een analyse van de leerlingencijfers ons 
ook veel leren.  De rapporten ‘omgevingsanalyse’ die 
recent door de verschillende lokale overlegplatforms  
(basisonderwijs Boom en Willebroek en secundair 
Boom – Willebroek) werden uitgewerkt bevatten op 

Toch willen wij hier een bijzondere vermelding geven 
aan onze kleinste basisschool De Schorre in Sint- 
Amands. De school bezit een heel uitgestrekt en groen 
domein. In het dorpje Sint- Amands moet het opboksen 
tegen  gemeentelijke en vrij gesubsidieerde scholen.  
De voorbije twee jaar is de school zich sterker gaan 
profi leren en werd er ook meer aandacht besteed aan 
de uitstraling van de school. Niet toevallig stijgt het 
leerlingenaantal in diezelfde periode van 86 naar 98 
leerlingen leuk meegenomen nu de school haar 40 jaar 
bestaan viert.

Onze scholengroep heeft zowel in het basis- als in 
het secundair onderwijs heel sterke scholen voor 
buitengewoon onderwijs. De sterke leerlingengroei stelt 
beide scholen en de scholengroep voortdurend voor 
nieuwe uitdagingen. Heel terecht ook zijn er voor beide 
scholen nieuwbouwprojecten gerealiseerd. 
Een andere eervolle vermelding verdient zeker het 
Centrum voor Volwassenenonderwijs. Niet meer 
dan twee jaar geleden mocht gevreesd worden voor 
het voortbestaan van een autonoom centrum voor 
volwassenenonderwijs. De spectaculaire groei tijdens 
de voorbije twee schooljaren toont aan waartoe hard 
werken en een strategisch schoolbeleid kunnen leiden.

pesten op het werk
Nieuwbouw van de School voor Buitenge-
woon Onderwijs “Groenlaar”

Computers maken stilaan een vast onderdeel uit van 
het klasgebeuren. In steeds meer lessen worden 
zij ingeschakeld: bij individueel uitdiepings- en 
remediëringswerk voor de leerlingen, bij opzoekingswerk, 
in schoolprojecten.

De Vlaamse Regering heeft in de jaren ‘90 via het PC/
KD–project de scholen bijkomende fi nanciële middelen 
gegeven om te investeren in ‘ict’. Een van de belangrijke 
doelstellingen: 1 computer per 10 leerlingen. Het PC/
KD–project werd twee jaar geleden stopgezet.  Uit de 
analyse van de beschikbare computers blijkt overigens 
dat de doelstelling van 1 computer per 10 leerlingen niet 
gehaald werd. 

Door het wegvallen van de fi nanciële middelen van 
PC/KD kon gevreesd worden dat de uitbouw en de 
vernieuwing van het computerpark in veel scholen 
zou bemoeilijkt worden. De scholengroep heeft hierop 
ingespeeld door in het kader van het ict-beleid fi nanciële 
middelen te voorzien voor aankoop van computers voor

klasgebruik. De nodige fi nanciële middelen werden vanaf 
de begroting 2003 voorzien om nieuwe computers aan te 
kopen. De Raad van Bestuur heeft op haar vergadering 
van 25 maart 2003 ook een algemeen kader vastgelegd 
waarin de toewijzing van de pc’s dient te gebeuren.

Vorig jaar werden in twee schijven 50 pc’s aangekocht. 
Deze werden door de ict-medewerkers in de klassen 
geplaatst. Ook dit begrotingsjaar zijn in de begroting de 
nodige middelen voorzien. Een offerte voor de levering 
van 75 pc’s werd uitgeschreven. Op basis van de 
inventaris van de beschikbare computers werden door 
de Raad van Bestuur op 11 mei ll. in het kader van het 
goedgekeurde ict-beleidsplan, de prioriteiten voor dit jaar 
vastgelegd. De lijst ligt ter inzage in de leraarskamer. De 
levering zal nog dit schooljaar gebeuren.

Van de scholen wordt wel verwacht dat de pc’s 
daadwerkelijk in de klas gebruikt worden. De scholen 
dienen ook een ict-leerlijn uit te werken en de nodige 
nascholing te voorzien voor de leerkrachten. Het ict-
beleidsplan illustreert de ambitie van scholengroep 
Rivierenland om de scholen meer armslag te geven in 
hun werking.


