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IN DIT NUMMER:

solidariteitsactie 55-55

dag van de schoolraden

geef ze een kans,
       geef ze een school. 

‘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

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

geef ze een kans, geef ze een school
afzendadres: Lindestraat 119 - 2880 Bornem

 Nieuwe schoolraden van start

Op 1 april gaan de nieuwe schoolraden van 
start. Zij zullen de komende 4 jaar de directeur 
bijstaan in het schoolbeleid.

Op 19 maart organiseerde de scholengroep 
daarom de dag van de schoolraden. Ruim 
130 leden van de schoolraden volgden een 
nascholingsgedeelte rond de werking van de 
schoolraden.

Op de aansluitende academische zitting werd 
de missie van de scholengroep voorgesteld. 
Op bladzijde 2 en 3 vindt u de volledige tekst 
van de missie van scholengroep Rivierenland.
 
Ook de solidariteitsactie van de scholengroep 
werd voorgesteld. 
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Ruim 2.000 leerlingen van de lagere scholen van 
het gemeenschapsonderwijs in scholengroep 
Rivierenland (Klein-Brabant, Vaartland en Rupelstreek) 
gaan de komende maanden samenwerken in een 
solidariteitsproject: ‘geef ze een kans, geef ze een 
school’.

Met de solidariteitsactie “geef ze een kans, geef 
ze een school” beantwoorden de scholengroep 
en de basisscholen de oproep van dhr. Urbain 
Lavigne, afgevaardigd bestuurder van het 
Gemeenschapsonderwijs om solidariteitsacties op te 
starten met de getroffen gebieden in Azië. Een actie die 
loopt in nauwe samenwerking met Unicef en die er op 
gericht is een school te bouwen in het getroffen gebied. 
Een actie die niet gericht is op de dringende noodhulp 
van de eerste maanden.
 
Deze oproep van dhr. Lavigne kwam er nadat de eerste 
reeks van spontane acties georganiseerd of in elk 
geval gepland waren. Veel van onze scholen hadden 
zich reeds ingeschreven in lokale acties of hadden 
engagementen genomen in de acties ’12 – 12’.
 
Het was binnen de scholengroep Rivierenland dan 
ook even zoeken naar de haalbaarheid van een nieuw 
solidariteitsproject.

Een solidariteitsactie uitbouwen op niveau van de 
scholen en de scholengroep, moest daarom aan een 
aantal voorwaarden voldoen:

• de actie moet zich duidelijk onderscheiden van 
andere gevoerde acties; 

• de actie moet aansluiten en vertrekken van de 
schoolwerking en enthousiasmerend werken 
voor leerlingen en leerkrachten; 

• de actie moet laagdrempelig zijn; 
• het lokale niveau en het niveau scholengroep 

moeten complementair werken; 
• de actie moet het wereldbeeld van de betrokken 

leerlingen verruimen én een aansporing zijn tot 
solidariteit; 

• de actie moet een signifi cante fi nanciële 
bijdrage leveren tot de solidariteitsactie waar 
het gemeenschapsonderwijs voor oproept;

 

Het project dat binnen de scholengroep Rivierenland 
werd uitgewerkt, beantwoordt aan deze doelstellingen. 
De leerlingen maken tijdens de lessen muzische vorming 
een tweedimensionaal kunstwerk rond het gekozen 
thema. De scholengroep stelt hiervoor voorgedrukt 
tekenpapier op A3-formaat ter beschikking. 

De meer dan 2.000 werkjes worden tijdens de 
schoolfeesten aan het publiek getoond. Het publiek 
krijgt de mogelijkheid om via het kopen van een 
stembriefje aan 1 euro het stuk een selectie te maken 
van wat volgens eigen criteria als ‘de 3 beste werkjes’ 
wordt beschouwd.

Uit alle scholen worden op deze wijze werken 
geselecteerd voor een tentoonstelling op het niveau 
van scholengroep rivierenland. De opening van de 
tentoonstelling gebeurt op zaterdag 25 juni en valt 
tezamen met de jaarlijkse algemene vergadering van de 
scholengroep.

Voor de 2.000 leerlingen van de 12 lagere scholen 
wordt op maandag en dinsdag 27 en 28 juni een heuse 
happening georganiseerd, waar ontspanning, cultuur en 
solidariteit harmonisch samengaan. 

De opbrengst wordt gestort op rekening 55 – 55 van 
Unicef.

 ALGEMENE VERGADERING
SCHOLENGROEP

 

zaterdag 25 juli
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dag van de schoolraden
Scholengroep Rivierenland

Scholengroep Rivierenland groepeert in het 
werkingsgebied, dat de regio’s Klein - Brabant, 
Vaartland en Rupelstreek omvat,  het centrum voor 
leerlingbegeleiding en alle onderwijsinstellingen van het 
gemeenschapsonderwijs. 

Als democratisch werkende Vlaamse Openbare Instelling 
integreert Scholengroep Rivierenland openbaarheid van 
bestuur, openheid van beleidsvoering, inspraak en 
participatie volwaardig in de werking.

De leerling centraal

Als inrichtende macht creëert scholengroep 
Rivierenland voor haar slagkrachtige en effectieve 
onderwijsinstellingen de best mogelijke voorwaarden om 
op duurzame wijze kwaliteitsonderwijs - met realisatie 
van maximale leerwinst en  zelfontplooiingskansen 
voor elk individu - aan te bieden.

Schoolwerking

Als bestuursniveau van het Gemeenschapsonderwijs 
waarborgt de scholengroep aan haar leerlingen, 
ouders en cursisten  een open, democratisch en 
pluralistisch opvoedingsproject, zoals verwoord in  het 
Pedagogisch Project van het gemeenschapsonderwijs, 
met de klemtoon op openheid van geest,  vorming 
van verdraagzame burgers die oog hebben voor de 
bestaande maatschappelijke ongelijkheden, respect 
voor kinder- en mensenrechten, … 

Schoolbeleid

De democratische en leerlinggerichte scholen 
waarborgen maximale onderwijskansen aan iedereen 
en  ontwikkelen zichzelf tot lerende organisaties met 
een sterk beleidsvoerend vermogen, die oog hebben 
voor het welbevinden en het welzijn van zowel 
leerlingen als leden van het schoolteam.  

Aanbod

Scholengroep Rivierenland wil in haar scholen een 
aangepast,  aantrekkelijk, ruim en fl exibel studieaanbod 
aanbieden. De scholengroep stimuleert - en realiseert 
zelf - de solidariteit en de samenwerking tussen haar 
scholen.

Onderwijsvernieuwing

Scholengroep Rivierenland erkent het belang van 
levenslang leren voor iedereen. De scholengroep 
ondersteunt en stimuleert samen met de 
scholengemeenschappen onderwijsvernieuwing op 
maat en professionalisering van alle beleidsniveaus, 
teams en teamleden.

Administratie

De scholengroep zoekt voortdurend naar 
mogelijkheden om de administratieve druk op de 
scholen en het personeel te verlichten zodat zij meer 
energie, tijd en middelen kunnen vrij maken voor hun 
onderwijs- en opvoedingsproject.  

Goed rentmeesterschap

Ook in het materieel en fi nancieel beleid hanteert 
de scholengroep het principe van het goed 
rentmeesterschap.

Communicatie

Het communicatiebeleid van de scholengroep en 
de individuele scholen versterkt het vertrouwen 
van de gebruikers en hun ouders in de scholen 

J. Roels, Voorzitter Raad van Bestuur 

P. De Knop, Voorzitter Gemeenschapsonderwijs

M. De Meerleer, Directeur ROGO


