
kopie van de aanvraag.
Wenst u meer informatie om de cheques aan 
te vragen, vraag dan de folder aan of kijk op 
www.opleidingscheques.be . 

Alle werknemers die wonen in Vlaanderen of in het Brussels 
gewest, kunnen gebruik maken van de opleidingscheques 
van de Vlaamse overheid. Ook u valt onder deze bepalingen. 
Op de school kan u verdere informatie krijgen over het 
cursusaanbod van het Centrum voor Volwassenenonderwijs 
voor  werknemers van  Scholengroep Rivierenland. 
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goede cijfers
De scholen van de scholengroep Rivierenland van het Gemeenschapsonderwijs 
zien hun leerlingenaantal met 5% stijgen, ten opzichte van september 2003. 
Scholengroep Rivierenland omvat alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs in 
Klein-Brabant, Vaartland en Rupelstreek. 

De stijging  van de leerlingencijfers doet zich voor in alle niveaus én alle regio’s.

Het gewoon basisonderwijs stijgt van 2751 leerlingen in september 2003 tot 
2783 op 3 september 2004. Dit is een stijging met 64 leerlingen of 2%. Uitschieters 
zijn de basisschool De Schorre in Sint – Amands: van 85 naar 108 leerlingen en 
De Tovertuin (Dezaegerplein in Willebroek) stijgt van 167 naar 192 leerlingen. 
Het cijfer waar het sterkst naar uitgekeken werd, is vanzelfsprekend dit van de 
Freinetschool ’t Hinkelpad op de Sint-Amandse steenweg in Bornem. De school telt 
op haar eerste schooldag 100 leerlingen. Hiermee worden de verwachtingen ruim 
overtroffen.
De basisschool voor buitengewoon onderwijs in Reet heeft per 1 september 2004 
de vestigingsplaats Duffel overgedragen aan de scholengroep Lier.  Indien we deze 
herstructurering buiten beschouwing laten, groeit de school met circa 40 leerlingen.
 
Ook het secundair onderwijs in de scholengroep Rivierenland zet zijn groei 
door: in september 2003 waren er 1964 leerlingen, vandaag worden er 2004 
leerlingen geteld. Ook hier is de groei niet eenmalig: tegenover het schooljaar 
2001 – 2002 stijgt het aantal leerlingen in de middelbare scholen met 129.  
Reikhalzend werd ook uitgekeken naar de opstart van Middenschool Puurs. Op 
1 september werden dertig leerlingen geteld. 27 Leerlingen kozen er voor het 
eerste leerjaar A, met keuzevakken Latijn (7), Wetenschappen – Sport (7) en  
wetenschappen – techniek (13). Drie leerlingen tenslotte starten in het eerste 
leerjaar B. 

En ook de secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Reet blijft haar groeilijn 
verder zetten. Op 3 september werden 329 leerlingen geteld. Dat is een stijging met 
20%. De school hoort hiermee binnen het buitengewoon onderwijs van Vlaanderen 
tot de koplopers.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs had op 3 september 954 cursisten 
ingeschreven. Dat zijn er 270  (39%) meer dan bij het begin van het vorig schooljaar. 
Ter info: het schooljaar 2002 – 2003 begon het CVO met 536 cursisten.

‘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.
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 Voor de scholengroep Rivierenland zijn 
deze goede cijfers vanzelfsprekend een 
reden tot tevredenheid. Deze resultaten 
zijn in de eerste plaats het resultaat 
van het werk van de leden van de 
verschillende schoolteams. Het is in de 
school en in de klas dat het vertrouwen 
van de ouders elke dag, door het 
aanbieden van kwaliteitsonderwijs, 
dient gewonnen te worden. 

De scholengroep kan en wil 
ondersteunend werken naar de 
scholen toe. Ook de komende jaren 
wil de scholengroep deze beleidslijn 
doelbewust doortrekken om aan de 
scholen meer kansen te geven tot het 
verstrekken van kwaliteitsonderwijs en 
een open opvoedingsproject.

Het is voor de scholen belangrijk om de 
eigen werking te situeren tegenover de 
motieven voor de schoolkeuze van de 
ouders. Het Gemeenschapsonderwijs 
heeft enkele jaren geleden hier rond 
onderzoek laten doen. De resultaten 
hiervan zijn te raadplegen op de website 
van het Gemeenschapsonderwijs.

U hebt er zeker over horen praten en nog meer over 
gelezen. De overheid betaalt de helft van uw opleiding 
als u werkt. Een prachtig initiatief dat volgend schooljaar 
navolging krijgt. In onze kenniseconomie is investeren in 
mensen toekomstgericht denken en de meest verstandige 
keuze.
De scholengroep en het CVO trachten dit beleid plaatselijk 
in praktijk te brengen, bijvoorbeeld door het aanbieden 
van ICT-cursussen op maat van de leerkrachten (ICT: 
informatie- en communicatietechnologie).

Waarom is nascholing zo belangrijk?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we 2 elementen 
in ogenschouw nemen:
leerkrachten professionaliseren is nodig om mee te 
groeien met de interesses en noodzaken van onze ganse 
samenleving; 
investeren in menselijke knowhow (is) ook bouwen aan 
duurzaamheid 

Wat,  hoe, wie ?
Met de cheques kan u een opleiding, een loopbaanadvies 
of een competentiemeting betalen bij de erkende 
opleidingsverstrekkers. Let wel: enkel de rechtstreekse 
kosten (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens 
of tests, ...) komen in aanmerking. U kan de cheque 
ook gebruiken voor opleidingen die u volgt tijdens de 
opname van een tijdkrediet of via betaald educatief verlof. 
Voor elke opleiding die u met opleidingscheques 
betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft 
bij.  Voor de cheques die een waarde hebben van 5, 
10 en 25 euro betaalt u zelf dus slechts 2,5, 5 en 12,5 
euro. Per kalenderjaar kan u maximaal voor 250 euro 
opleidingscheques aankopen.

U betaalt uw inschrijvingsgeld, cursusmateriaal én 
verbruiksgoederen met deze cheques tot een bedrag van 
€ 250 per jaar.
U koopt uw cursussen met deze cheques, omdat wij als 
centrum deze voor u aankopen. Wanneer fotokopieën 
worden gebruikt i.p.v. van een cursus betaalt u deze  ook 
met opleidingscheques. U betaalt bij inschrijving een 
afgesproken bedrag voor fotokopieën. U schrijft zich in, 
vraagt de opleidingscheques aan en bezorgt ons een 

Afgiftekantoor: 2800 Mechelen 1

erkenningnummer: P409153

België - Belgique
P.B.

2800 Mechelen 1
BC 6673

Ik vind dat er extra aandacht moet gaan naar de 
kwaliteit van het lesgeven. Onze directeurs moeten 
meer tijd kunnen vrijmaken voor klasbezoeken en het 
pedagogisch begeleiden van het leerkrachtenteam. 
Scholen waar de directeur vooral onderwijskundig bezig 
is, zijn doorgaans effectiever. In een goede school is er 
een gemeenschappelijke visie over de schoolcultuur, 
zijn de activiteiten van de leerkrachten goed op 
elkaar afgestemd en is er een goed functionerende 
overlegstructuur aanwezig. In zulke scholen is de 
leerwinst van de leerlingen hoger en daar is het ons 
allemaal om te doen. 
In onze drieledige structuur staan de centrale 
administratie en de scholengroepen ten dienste 
van de scholen. De scholen zelf moeten zich zoveel 
mogelijk kunnen bezig houden met hun primaire taak, 
namelijk kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden. 
Daarom is het de taak van de scholengroepen om 
zoveel mogelijk beheersmatige taken over te nemen 
van de directeurs. De centrale administratie en de 
pedagogische begeleidingsdienst zullen de directeur 
in zijn organisatorische en pedagogische opdracht 
bijstaan.

Urbain Lavigne
afgevaardigd bestuurder

Het Open Leerhuis blijft operationeel 
en wordt voortdurend bijgewerkt.
We zijn momenteel volop bezig met 
de ontwikkeling van een zelfevaluatie.

Open Leerhuis - Team
www.openleerhuis.be
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laat uw stem horen
Onder deze slogan organiseert Rago momenteel 
een sensibilisatiecampagne ter voorbereiding van de 
herverkiezing van de schoolraden.

De scholen van het Gemeenschapsonderwijs moeten 
de ambitie hebben te fungeren als democratische 
scholen. De schoolraden zijn hierin een belangrijk 
instrument. In andere netten worden nu ook schoolraden 
ingevoerd. In het Gemeenschapsonderwijs worden 
de schoolraden per 1 april 2005 vernieuwd. De 
rechtstreekse verkiezingen worden in al onze scholen 
georganiseerd tussen 1 en 12 december.

participatie, kenmerk 
gemeenschapsonderwijs

In het Pedagogisch Project van het 
Gemeenschapsonderwijs wordt de 
participatiegedachte als volgt uitgedrukt : “Vanwege 
degenen die direct betrokken zijn bij de concretisering 
van het PPGO, worden inzet en engagement 
verondersteld. Wetenschappelijke onderzoekingen 
hebben aangetoond dat engagement moeilijk 
kan worden opgebracht in situaties waarin de 
betrokkenheid slechts geldt in het stadium van de 
uitvoering. Een echt engagement ontstaat, wanneer 
ook wordt deelgenomen aan de besluitvorming. 
Dat is de ondergrond van de beleidsvisie in het 
gemeenschapsonderwijs : door directe democratische 
deelneming aan het beleid een proces op gang te 
brengen waardoor het engagement in de uitvoering 
van de beleidsbeslissingen wordt opgewekt. Vandaar 
een reeks van leidende principes met betrekking tot 
het opstellen en uitvoeren van het PPGO. Het PPGO 
zal op democratische wijze tot stand komen, d.w.z. dat 
allen uit het Gemeenschapsonderwijs die dat wensen, 
de kans krijgen om een creatieve bijdrage te leveren. 
Dit veronderstelt:

•  inkijk (door informatie): de voorlichting van al 
degenen, die bij het Gemeenschapsonderwijs zijn 
betrokken;
•  inzicht (door coördinatie): het scheppen van (bege-
leidings)structuren, die het mogelijk maken via overleg 
de informatie te verwerken;

•  inspraak (door communicatie): het uitbouwen van 
echte participatiemogelijkheden in alle geledingen van 
het Gemeenschapsonderwijs.”

De schoolraden werden opgericht krachtens het 
bijzonder decreet van het Gemeenschapsonderwijs. 
Een schoolraad is samengesteld uit: drie verkozen 
leden door de ouders, drie verkozenen uit en door het 
personeel, twee gecoöpteerden uit de lokale sociale, 
economische en culturele milieus. In secundaire 
scholen met een derde graad kunnen ook de leerlingen 
betrokken worden bij de werking van de schoolraad.

De kandidaatstelling van personeelsleden en ouders 
is de eerste fase van de verkiezingsprocedure. U 
kan uw kandidatuur indienen, uiterlijk op 31 oktober. 
Verdere info vindt u op school of op de website van het 
Gemeenschapsonderwijs “www.rago.be” .

wisa?
De werking van de schoolsecretariaten heeft de voorbije 
jaren een grondige wijziging ondergaan.  De studiemeester 
van vroeger bestaat al lang niet meer. Zowel in het 
basis- als in het secundair onderwijs heeft men het over 
‘ondersteunend personeel’. De opdrachten zijn sterk 
geëvolueerd. Wie over geen of te weinig ICT-vaardigheden 
beschikt, postuleert beter niet voor een baan op het 
schoolsecretariaat.

De werking van de schooladministratie wordt voor een groot 
deel gestuurd door de regelgeving die het departement 
onderwijs oplegt aan de scholen. De opvolging van de 
afwezigheden van leerlingen – met o.a. de problematiek 
van de problematische afwezigheden – is hiervan een 
voorbeeld. Een efficiënte opvolging van de afwezigheden 
zonder een schoolsoftwarepakket is bijna ondenkbaar. 

De schoolsecretariaten bezorgen aan het departement 
onderwijs ook de opdrachten van de leerkrachten. Het is 
op basis hiervan dat het departement tot uitbetaling van 
de wedden overgaat. Wie een beetje vertrouwd is met de 
interne onderwijskeuken, weet maar al te goed dat het 
doorgeven van correcte opdrachten niet zo eenvoudig 
is. Nochtans is het recht op de tijdige uitbetaling van de 
wedde een basisrecht voor iedere werknemer. 

In onze scholengroep worden niet minder dan 6 
softwarepakketten gebruikt. De tevredenheid over de 
programma’s loopt sterk uiteen. 

Op niveau van de scholengroep werd beslist dat alle 
scholen (uitgezonderd volwassenenonderwijs en deeltijds 
kunstonderwijs) zullen overstappen op één pakket. Hiervoor 
werden de verschillende beschikbare softwarepakketten 
vergeleken. De keuze viel uiteindelijk op WISA. Hierbij 
werden ook medewerkers op de schoolsecretariaten 
betrokken. De invoering van het nieuwe pakket verloopt 
gefaseerd. Tegen het schooljaar 2006 – 2007 zullen alle 
scholen op hetzelfde pakket werken. 

vermijden van dubbel werk

Met de invoering van hetzelfde pakket voor alle scholen 
hopen wij – nadat de kinderziekten van de overstap voorbij 
zijn – om het takenpakket van de secretariaatsmedewerk

(st)er te verlichten. We willen dit illustreren aan de hand 
van twee voorbeelden. Voor een nieuwe leerkracht moet in 
iedere school een nieuw dossier aangemaakt worden. Met 
het nieuwe programma is het mogelijk om alle gegevens 
op te vragen in het databestand van de scholengroep. 
Zowel voor de leerkrachten als voor de medewerkers 
op het secretariaat bespaart dit een hoeveelheid dubbel 
werk.

Dezelfde redenering geldt ook voor de leerlingendossiers. 
Bij de overstap van een leerling naar een andere school 
van de scholengroep kunnen de gegevens opgeroepen 
worden in het centrale databestand. Er moet dus niet 
telkens weer een totaal nieuw leerlingendossier worden 
aangemaakt.

verminderen van werkvolume

De scholen moeten veel gegevens overmaken aan de 
scholengroep (bijvoorbeeld leerlingencijfers, tijdelijke 
aanstellingen van doorlopende duur, aantal uren 
praktijkvakken, ,..). In de toekomst wordt het mogelijk dat 
de gegevens door de scholengroep zelf worden verzameld, 
zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op 
de secretariaatsmedewerkers in de scholen.

Ten slotte zullen de medewerkers bij het oplossen van 
problemen ook gemakkelijker bij collega’s terecht kunnen. 
De ICT-cel staat in de 2de rij onmiddellijk klaar om de nodige 
ondersteuning te verlenen.

We moeten de doelstelling van ons onderwijs niet 
veranderen in functie van de arbeidsmarkt. Als we 
onze jongeren een brede vorming geven waarin ze 
hun persoonlijkheid ontwikkelen, doet ons onderwijs 
precies wat de arbeidsmarkt van morgen vraagt. Op 
de arbeidsmarkt vraagt men tegenwoordig vooral een 
goede houding: nauwgezetheid, doorzettingsvermogen, 
leergierigheid, dat zijn de dingen waar het om draait. De 
arbeidsmarkt van morgen vraagt geen vakidioten, maar 
wel mensen met heel uiteenlopende eigenschappen.”

Franck Vandenbroucke
De Morgen, 1 september 2004


