
het verhaal van de waterpijp
Begin van het schooljaar kwam KTA Niel negatief in de 
pers. Een Vlaamse kwaliteitskrant titelde zelfs: “leerkracht 
brengt waterpijp mee naar school”. Enkele ontevreden 
ouders hadden aan de pers verhalen verteld over 
vermeende wantoestanden in de school.
 
De persartikels verschenen een dag nadat de scholengroep 
de ouders gehoord had. Tijdens de hoorzitting had 
algemeen directeur Luc Van Gasse toegezegd dat 
alle klachten grondig zouden onderzocht worden. 
Maar blijkbaar was deze toezegging voor sommigen 
onvoldoende. In  de pers leek het er ineens op alsof in 
de school drugs gemeengoed waren, willekeur troef was 
in het schoolbeleid, chaos heerste in de school,… Het 
verhaal van de waterpijp werd door een journalist zonder 
enige controle van de bronnen de wereld ingegooid.

 
onderzoekscel op bezoek

 
Door de algemeen directeur werd aan de onderzoekscel 
van het Gemeenschapsonderwijs een intern onderzoek 
gevraagd. Deze onderzoekscel heeft de voorbije weken 
met de klagende ouders gepraat, gesprekken gehad 
met leerlingen, leerkrachten, CLB–medewerkers, de 
jeugdconsulente van Niel en met het jeugdparket van 
Antwerpen.  
 
Het onderzoeksrapport is een lijvig document geworden 
waarin alle getuigenissen zijn opgenomen. 
 
De Raad van Bestuur van de scholengroep heeft het rapport 
ontvangen, geanalyseerd en besproken. De besluiten van 
het rapport liggen ter inzage in de leraarskamer (beslissing 
raad van bestuur 2004 193). U kan de beslissing ook lezen 
op de website van de scholengroep: http://www.scholengr
oep.rivierenland.be .
 

lessen trekken
 
De storm is ondertussen gaan liggen. De schoolwerking is 
opnieuw in de gewone plooien gevallen. De leden van het 
schoolteam verdienen stuk voor stuk een pluim omdat zij in 
moeilijke omstandigheden met tomeloze inzet zijn blijven 
doorwerken.
Toch trekt de school ook lessen uit het gebeuren. 

Directeur Luk De Geyter maakt van het verbeteren van 
de communicatie met de ouders een van de prioriteiten in 
de schoolwerking. In het kader van een open en effi ciënt 
communicatiebeleid heeft de scholengroep ondertussen 
ouders en leerkrachten per brief reeds in kennis gesteld 
van de conclusies van het onderzoeksrapport. De Raad 
van Bestuur stelt onomwonden dat het rapport een 
eerherstel betekent voor de school en de leden van het 
team.
 
Voor het schoolteam komt het er nu op aan om de 
negatieve stempel die het door de heisa gekregen heeft, 
weg te werken door met positieve acties naar buiten te 
komen. Ook voor de leerlingenwerving zal de school 
ongetwijfeld een tandje moeten bijsteken. De negatieve 
beeldvorming is door het rapport immers niet weggewerkt.
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1136 gelukwensen

werken

het verhaal van de water-
pijp

‘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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‘t Krijtlijntje

afzendadres: Lindestraat 119 - 2880 Bornem

 De scholengroep maakt via ‘t 
Krijtlijntje 1136 gelukwensen voor het 
komende jaar over. 1136 is de oplage 
van deze infofolder. ‘t Krijtlijntje wordt 
opgestuurd aan de personeelsleden 
(leerkrachten, onderhoudspersoneel 
en secretariaatsmedewerkers) en aan 
de leden van de schoolraden.

Afgiftekantoor: 2800 Mechelen 1

erkenningnummer: P409153
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 Op vrijdag 17 december nam de 
scholengroep afscheid van de heer 
Gustaaf HERMANS, lid van de Raad 
van Bestuur. Hij is thuis overleden op 
12 december 2004 na een aanslepende 
ziekte. Zijn toewijding en inzet voor het 
gemeenschapsonderwijs zullen ons 
steeds bijblijven.
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werken
Elk jaar bepaalt de scholengroep een aantal prioritaire projecten ‘kleine infrastructuurwerken en eigenaarsonderhoud’. 
U vindt hier enkele voorbeelden van uitgevoerde werken tijdens 2004. De prioritaire werken voor 2005 werden door 
de raad van bestuur reeds vastgelegd, voor een bedrag van 785.000 euro. U vindt de lijst ‘prioritaire werken 2005’ in 
de beslissing RVB 2004 185. De beslissingen van de Raad van Bestuur liggen ter inzage in de leraarskamer. U kan 
ze ook raadplegen op de website van de scholengroep: http://www.scholengroep-rivierenland.be

Nieuwe omheining voor de Campus De 
Vaart in Willebroek

Sportterrein met kunstgras op het domein 
van basisschool PuursDe vernieuwde ramen in de basisschool 

De Tovertuin te Willebroek

Middenschool Campus de Vaart in Willebroek heeft 
al enkele jaren last van vandalisme.  Het groenscherm 
volstond niet langer om ongewenste gasten buiten te 
houden. Om het vandalisme een halt toe te roepen werd 
een omheining van 163 meter geplaatst. Kostprijs: 12.500 
euro.

De klaslokalen van de basisschool De Tovertuin 
in Willebroek kijken uit op een mooie groene 
binnentuin. Het openen van de ramen was 
levensgevaarlijk. Geopende ramen dienden gestut 
te worden.  De raampartijen zijn 4 meter hoog en 
waren nog in enkel glas. 
 
In 2004 werden de ramen van 3 klaslokalen 
vernieuwd, als vanzelfsprekend gebruikten we 
glas met een hoge isolatiewaarde. Kostprijs: circa 
100.000 euro.

Basisschool Puurs heeft een prachtig groen domein, 
een voorbeeld van kindvriendelijkheid.
Op het domein ligt ook een heus sportterrein. Dit laatste 
lag er de laatste jaren verkommerd bij. Het sportterrein 
kon omwille van veiligheidsredenen niet meer gebruikt 
worden. Het terrein werd totaal vernieuwd met kunstgras 
(kostprijs:  63.000 euro).
De buitenterreinen aan het sportcomplex te Boom werden 
reeds eerder met gelijkaardig materiaal gerenoveerd 
(kostprijs 73.000 euro).  Voor het onderhoud knutselde 
de school een eigen borstelmachine in elkaar.

De kindvriendelijke kleuterafdeling van 
basisschool Boom Park

Willy, Benny en Daniël vormen samen de 
technische ploeg van onze scholengeoep. De containers op het domein van basis- 

school ‘t Krekeltje

Boom Park is onze grootste basisschool. De 
kleuterafdeling lag er mistroostig bij en was dringend aan 
verfraaiing toe.. Op vraag van de school werden in 2004 
hiervoor  25.000 euro voorzien. Het schoolteam werkte 
een creatief project uit, op maat van de kleutertjes.  De 
speelzaal van de kleuters komt als laatste aan bod. De 
school onderstreept hiermee haar kindvriendelijkheid en 
kindgerichtheid!

Basisschool ’t Krekeltje in Boom kreeg recent een 
nieuwbouw. De overjaarse containerklassen werden 
buiten gebruik gesteld. Zij blijven echter het schooldomein 
ontsieren. De verwijdering van de containers valt ten laste 
van de scholengroep. In 2004 werd door de scholengroep 
16.000 euro begroot. De uitvoering van de werken zal 
gebeuren in het voorjaar 2005.

Willy, Benny en Daniël vormen de technische 
ploeg. Het zijn echte vlinders.  In alle scholen van 
de scholengroep worden zij ingezet voor allerlei 
soorten werken: dringende hestellingen, renovaties, 
schilderwerken,….  Zij combineren stielkennis en 
veelzijdigheid met een groot engagement voor de 
scholen.
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