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de tijd gaat snel

‘t Krijtlijntje wil via het verstrekken 
en duiden van informatie aan de 
personeelsleden en leden van de 
schoolraden bijdragen tot een grotere 
betrokkenheid en participatie bij het 
bestuur van scholengroep Rivierenland.
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Bij het begin van het schooljaar 
lijkt het altijd zo ver weg… en 
toch: voor je het goed beseft, is 
het kerstvakantie. 

Zowel leerlingen als personeel 
genieten van een welverdiende 
rustperiode. In onze jachtige 
maatschappij wordt veel 
gevraagd: van de leerkrachten, 
maar zeker ook van de 
leerlingen. 

De voorbije maanden waren 
ongetwijfeld druk. Ook de 
komende maanden (en jaren) 
zullen dat zijn, daar moeten wij 
ons geen illusies over maken. 

Voor het onderwijs werd 
een nieuwe collectieve 
arbeidsovereenkomst afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering, 
de syndicale organisaties en de 
inrichtende machten. En ook 
al ondertekende 1 syndicale 
organisatie deze overeenkomst 
niet: er zal straks uitvoering aan 
gegeven worden. 

De CAO VIII bevat een hele 
reeks bepalingen die in de 
(nabije) toekomst het werken 
binnen de school grondig 
zullen wijzigen. Het werken 
met functioneringsgesprekken 
en het uitbouwen van een 
evaluatiesysteem springen 
hierbij ongetwijfeld het meest 
in het oog. Voor de secundaire 
scholen is 1 september 2007 
de startdatum. De basisscholen 
krijgen wat meer respijt, tot 
1 september 2009! Toch zullen 
wij ook voor het basisonderwijs 
de voorbereidingen reeds het 
volgende jaar opstarten.

Een functioneringsgesprek 
is vrij nieuw in het Vlaamse 
onderwijs. In onze 
scholengroep stellen wij 
volgende twee elementen 
centraal: enerzijds het 
verbeteren van het functioneren 
van de leerkracht, anderzijds 
het verbeteren van de 
schoolwerking in zijn totaliteit. 
Een functioneringsgesprek is 

daarom een gesprek tussen 
gelijken en moet in volle 
openheid kunnen gebeuren. 
Zonder deze openheid hebben 
functioneringsgesprekken 
weinig zin. In 2007 zal hier 
ongetwijfeld veel tijd en energie 
naartoe gaan. U hoeft hiervoor 
geen vrees te koesteren: zowel 
de functiebeschrijving als de 
functioneringsgesprekken 
hebben tot doel u te helpen 
in uw ambitie om uw werk zo 
goed mogelijk te doen!

In afwachting wensen wij u  
een prettige jaarwissel en een 
aangename kerstvakantie toe. 
Al zal deze voor ons allemaal 
ook weer snel voorbij zijn. 

Prettige feestdagen

Luc Van Gasse
Algemeen Directeur



De scholengroep ontvangt elk jaar werkingsdotaties voor kleine infrastructuurwerken en 
eigenaarsonderhoud van de schoolgebouwen. In de grafi ek elders op deze bladzijde ziet u de 
evolutie van deze middelen. 

Binnen Scholengroep Rivierenland is afgesproken dat deze middelen gegroepeerd worden om 
prioritaire projecten te kunnen realiseren. Een versnippering van deze middelen over de scholen zou 
leiden tot een minder effi ciënt beleid. Voor de scholen zelf wordt de ‘planlast’ bij het plannen en 
uitvoeren van de werken tot het minimum beperkt. De dossiers worden volledig op niveau van de 
scholengroep uitgewerkt en opgevolgd. 

Vanzelfsprekend kunnen wij niet alle problemen en noden oplossen. De vragen vanuit de scholen 
overtreffen elk jaar de beschikbare middelen. Binnen de scholengroep maken 3 personeelsleden 
deel uit van de technische ploeg. U hebt  waarschijnlijk  Willy, Daniël of Benny reeds aan het werk 
gezien bij schilderwerken, inrichtings- of herstellingswerken.

Het grootste deel van de middelen gaan naar werken die door fi rma’s worden uitgevoerd.

werken !!!

Scholengroep Rivierenland heeft altijd 
een aanzienlijk bedrag gereserveerd 
voor investeringen in rationeel 
energiegebruik (afgekort REG). Wij 
geven hieraan prioriteit vanuit het 

besef dat wij als scholen mee onze 
verantwoordelijkheid moeten opnemen 
in het wereldomvattend probleem van 
de uitputting van de grondstoffen én 
de milieuvervuiling. Daarnaast spelen 

ook strikt economische overwegingen 
mee: minder geld uitgeven voor 
energie betekent meer geld 
overhouden voor onze kernopdracht: 
lesgeven.

In 2006 ontving de scholengroep bijkomende middelen voor reg-investeringen:

• 175.673,53 euro van Rago
• 311.875,73 euro van de Vlaamse Regering.
• uit de opbrengst van de verkoop van het internaat werden 313.573,44 euro vrijgemaakt.

Volgende REG-projecten werden het voorbije jaar gerealiseerd: 
• KTA Niel: vernieuwing verwarmingsinstallatie:     220.074,80 euro
• De Linde, Bornem: vernieuwing verwarmingsinstallatie:  256.556,46 euro
• Sportcomplex, Boom: vernieuwing verwarminginstallatie:  425.695,18 euro

De stijgende energieprijzen confronteren ons nog meer met 
de noodzaak om zuinig om te springen met energie. De 
situatie is in alle scholen niet dezelfde: 
 • sommige scholen hebben een compacte structuur, 

andere scholen  hebben een grote infrastructuur;
 • sommige scholen zijn goed geïsoleerd, andere 

scholen zijn weinig of niet geïsoleerd (bvb.: enkel 
glas);

 • sommige scholen beschikken over een nieuwe 
verwarmingsinstallatie met hoog rendement, andere 
scholen hebben oude installaties met  een laag 
rendement.

Het fi nancieringsmechanisme vanuit de Vlaamse 
Regering (en Rago) houdt met deze factoren geen 
rekening. Op niveau van de scholengroep is daarom een 
energiewaarborg ingevoerd. Bedoeling is dat scholen 
– na betaling van de facturen voor de nutsvoorzieningen - 
voldoende middelen overhouden voor de feitelijke werking. 
Van het leerlinggebonden schoolbudget mag maximaal 
30% naar nutsvoorzieningen gaan. Scholen die meer 

uitgeven voor energie krijgen uit het solidariteitsniveau 
dat de scholengroep is, een bijpassing bovenop hun 
schoolbudget. In 2006 bedroeg het totale bedrag hiervan 
179.430,19 euro. Voor 2007 is dit bedrag opgetrokken 
naar 212.560,93 euro. Zo voeren wij in feite een 
maximumfactuur voor nutsvoorzieningen in, zonder de 
verantwoordelijkheid voor een zuinig energiebeleid weg te 
trekken van het schoolniveau!

energiezuinige scholen

oude verwarmingsinstallatie Bornem2



verbeteringswerken 

HIMO is een sterkgroeiende basisschool in 
Willebroek tussen Vaart en Broek. De speelplaats 
kreeg vorig jaar reeds een facelift door het 
oudercomité. De oude betonnen afsluiting – die 
overigens op enkele plaatsen dringend aan 
vervanging toe was – gaf de speelplaats een heel 
gesloten karakter.
De nieuwe omheining geeft de speelplaats een 
open karakter. De leerlingen hebben nu een mooi 
uitzicht op het Kanaal.

Naast een reeks 
noodzakelijke werken 
(bijvoorbeeld dakwerken) of 
veiligheidswerken zijn een 
aantal werken gericht op het 
verhogen van het comfort op 
school. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de overdekkingen 
van de speelplaatsen die de 
laatste jaren zijn doorgevoerd. 
Ook in 2006 werden een 
reeks van dergelijke projecten 
gerealiseerd, bijvoorbeeld 
in Klim-Op te Tisselt, in 
KA Vaartland en campus 

De Vaart te Willebroek 
en in Middenschool Den 
Brandt in Boom.  Onder 
verbeteringswerken valt ook 
het voorzien in bijkomende 
klaslokalen. Soms is dit een 
ombouw van een bestaande 
ruimte, maar het kan ook 
over het bijplaatsen van 
tijdelijke paviljoenen gaan. 
De structurele stijging van 
de leerlingencijfers in onze 
scholen laat ons op dat vlak 
geen keuze.

Basisschool Hoeksteen ligt in de Tuyaertsstraat, centrum van Boom. Bij een bezoek aan de school begin 2006 stelden 
de leden van de Raad van Bestuur de verkommering van de lokalen en het volledige schoolcomplex vast. Met middelen 
van kleine infrastructuurwerken en eigenaarsonderhoud kregen de lokalen meer dan zomaar een opknapbeurt. En ook 
hier kwam een vrijwilligershand goed van pas. Vandaag beschikt de school over frisse en moderne klaslokalen: een 
enorm contrast met een jaar geleden!

De eerste indruk is vaak doorslaggevend. Een 
net en aantrekkelijk schooldomein is dan ook 
een voorname prioriteit. In de Blokkendoos te 
Aartselaar gaf de oude zonnewering een indruk 
van verwaarlozing. Zij werd verwijderd.

Middenschool Den Brandt kampt al jaren met een tekort 
aan overdekte ruimte. De bestaande ‘overdekte’ wordt 
ook als turnzaal gebruikt. Door het realiseren van de 
overkapping op de speelplaats wordt dit probleem alvast 
gedeeltelijk opgelost. Voor 2007 wordt 15.000 euro 
ingeschreven om bijkomende sportvelden te realiseren. 
Ook Middenschool De Vaart en Atheneum Vaartland in 
Willebroek kregen in 2006 een bijkomende overkapping.
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vrijwilligerswerken
Ouderverenigingen en vriendenkringen, 
maar ook individuele ouders en 
sympathisanten hebben altijd een 
belangrijke bijdrage geleverd in de 
uitstraling van onze scholen. En 
vanzelfsprekend mogen wij in deze 
opsomming ook de leerkrachten en het 
onderhoudspersoneel niet vergeten. 

Het vrijwilligerswerk is de voorbije jaren 
duidelijk naar een hoger niveau gegroeid. 
De voorbeelden ervan zijn legio. In heel 
wat van onze scholen hebben zij – vaak 
in samenspraak en samenwerking met de 
scholengroep – een doorslaggevende rol 
gespeeld bij de vernieuwing van heel wat 
klaslokalen en schooldomeinen.

Wij hoeden er ons voor om een 
opsomming te geven. Het risico dat 
wij initiatieven zouden vergeten, is te 
groot. In het kader van een terugblik 
op uitgevoerde werken tijdens 2006 
willen wij dit illustreren aan de hand van 
wat  in Blokkendoos Aartselaar werd 
verwezenlijkt. 

De totale kostprijs bedroeg € 7.199,97 
waarvan € 3.126,64 voor de valbrekende 
matten.

In de loop van vorig schooljaar, nadat 
het nieuwe bestuur van VROBA was 
geïnstalleerd, werd er beslist om de 
opbrengst van het schoolfeest integraal 
te besteden aan een iets groter project: 
de omgeving van de kleuterspeelplaats 
verfraaien. Tijdens de toch wel zeer warme 
julimaand werden boomstronken, stenen 
en afval verwijderd.  Een externe fi rma 
heeft de overige grondwerken uitgevoerd, 
want dit was een job die we niet zelf 
konden doen. Met het zaaien van het gras 
veranderde begin augustus ook het weer 
en de regen zorgde voor een mooi groen 
tapijt.

De speeltuigen werden verplaatst en er 
kwam een veilige, nette ondergrond.  
Tijdens de boekenbeurs op 15/10 werd de 
speelplaats plechtig heropend en dankzij 
het spaghettifestijn, georganiseerd door 
de kleuterjuffen, werden de fi nanciën van 
VROBA waarschijnlijk terug wat opgekrikt. 
Dankzij ouders, sympathisanten, de 
ondersteuning van de heer Bruelemans, 
leden van VROBA, en het personeel van 
De Blokkendoos kunnen we fi er zijn op dit 
plekje!
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En dan hebben we het niet alleen 
over dat groepje daklozen dat we 
verleden jaar tijdens onze uitstap 
naar Brussel in het station op de 
trappen zagen zitten.
In België blijkt armoede een 
verborgen probleem te zijn, mensen 
die in armoede leven, komen er niet 
graag mee naar buiten.
We leerden over de mogelijke 
oorzaken van armoede, de kringloop 
ervan en de sociale gevolgen die 
arm zijn met zich meebrengt.

Toen kwam onze leerkracht, mevr. 
Schaaf, met het idee om ons eens  
in te zetten voor een organisatie 
die werkt rond armoede. Wel als 
vrijwilligers natuurlijk!
Mevr. Schaaf vertelde ons over de 
Voedselbank. Dat er voeding wordt 
ingezameld in de supermarkten en 
dat dat voedsel dan verdeeld wordt 
onder de mensen die het echt nodig 
hebben.
Dat leek ons wel wat: we wilden 
ons vrijwillig inzetten voor de 
Voedselbank!
Vermits we geleerd hadden dat 17 
oktober de werelddag van verzet 
tegen extreme armoede is, moesten 
we wel vlug tot actie overgaan.

In de les speelden we 'supermarkt' 
om te leren hoe we de mensen 
moesten aanspreken en hoe we 
moesten omgaan met niet al te 
vriendelijke reacties, we hebben 
serieus gelachen!

Op maandag 16 en dinsdag 
17 oktober trokken we dan in 
groepjes van 4 naar de plaatselijke 
supermarkt Delhaize.
Niet iedereen durfde de mensen 
direct aan te spreken, maar na 
enkele vriendelijke reacties van de 
klanten, was het angstzweet bij de 
meeste voorgoed verdwenen!
Wel vermoeiend, heel de tijd recht 
staan, dezelfde uitleg geven, 
vriendelijk lachen, maar het was het 
waard!
Er werden in onze supermarkt meer 
dan 7 containers gevuld, en daar 
hebben wij mee voor gezorgd!
Nu moeten we mevr. Schaaf nog 
zo ver krijgen dat ze ons ergens 
mee naartoe kan nemen waar 
de voedselpakketten worden 
samengesteld of uitgedeeld!

De leerlingen van
6VZ, 6Haar, 6Mode 

de leerlingen van KTA Den Biezerd 
steken hun handen uit de mouwen voor de Voedselbank

In de lessen moraal ging het over armoede. 
Niet in Afrika of Azië, maar hier bij ons! 
In ons welvarend land zijn er meer dan 700.000 mensen die onder 
de armoedegrens leven!
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BSGO ’t venneke kiest voor s s

Wat is s s ?
Site-at-school is een website-beheersysteem dat 
speciaal voor basisscholen ontworpen werd in 
Nederland. De eerste versie ervan verscheen in 
september 2002. Het systeem stelt leerkrachten maar 
eventueel ook ouders en leerlingen in staat om snel 
en zonder programmeren een schoolsite op te zetten 
door gebruik te maken van beschikbare modules (albu
m,kalender,nieuwsbrief…). Het is bovendien gratis en 
zonder verplichtingen of reclame te downloaden.

Waarom s s ?
Een eigen schoolsite is leuk maar al te vaak is er een 
gebrek aan tijd voor het onderhoud ervan. In ons geval 
kwam de oude schoolsite twee jaar geleden tot stand 
in samenwerking met de ICT-medewerker nadat ik een 
cursus frontpage volgde. Bij gebrek aan tijd bleef de 
site jammergenoeg vrij statisch. Noch personeel, noch 
leerlingen leverden eigen inbreng buiten fotomateriaal.
Buitenstaanders en ouders wezen mij wel op het nut 
van de informatie die ze op de site konden vinden. Ik 
stel ook vast dat meer en meer mensen schoolsites 
bezoeken om te zich te informeren bij het maken van 
een schoolkeuze. Daarom is een website met inbreng 
van leerlingen en leerkrachten een belangrijk pluspunt 
voor de uitstraling van je school.

Hoe s s zijn intrede deed 
In februari 2006 kregen wij een demo van s@s 
op de school door Robrecht Van Haegedoren 
(lesgever CVO Rivierenland) en zo ontstond het idee 
om de bestaande site op te nemen in dit website-
beheersysteem en eveneens gebruik te maken van de 
vele mogelijkheden om extra’s aan de schoolsite toe te 
voegen.
Bovendien waren de collega’s gewonnen voor het 
opstarten van een interactieve website aangezien 
ze hierdoor meer autonomie kregen om informatie 
met de buitenwereld te delen. Een informaticalink 
met de buitenwereld, rechtstreeks vanuit de klas, 
opent een nieuw perspectief en mogelijkheden die 
mettertijd zullen ontdekt worden. Het kadert tevens 
binnen het ICT-beleidsplan van de school om meer 
ICT te integreren in onze klasactiviteiten en alzo onze 
leerlingen zo veel mogelijk kansen te geven om zich te 
ontplooien op dit gebied.

Ondernomen stappen
Vol enthousiasme volgde het ganse team van de 
lagere school in mei 2006 een cursus voor site-at-
school in het Centrum voor Volwassenenonderwijs 
van onze scholengroep. Nog in diezelfde maand 
werden Els Van Tichelt (juf zesde leerjaar) en ikzelf 
opgeleid tot webmaster.
Vervolgens werd er samen bepaald hoe de nieuwe 
site eruit moest zien zodat het aanmaken van de 
rubrieken kon gebeuren in de zomervakantie.6



Sinds het begin van dit schooljaar is
www.tvenneke.be operatief
Als bezoeker van onze site kan je kiezen om je te verdiepen in Schoolinfo

• Schoolteam

• Activiteiten

• Nieuwsbrieven

• Klassen

• Fotogalerij

• Filmpjes

Elke rubriek is nog eens onderverdeeld in ondertitels 
om alles overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te 
houden.
Bij de rubriek ‘klassen’ hebben zowel de 
leerkrachten als de leerlingen een persoonlijke 
pagina om onder hun eigen naam tekstjes, foto’s en 
projectjes toe te voegen. Leerkrachten kunnen op 
deze manier uitleg over de klaswerking, activiteiten, 
uitstappen…delen met hun leerlingen en de 
ouders. De inbreng van de leerlingen wordt steeds 
gecontroleerd door de klasleerkracht en al dan niet 
goedgekeurd vooraleer die zichtbaar is voor het 
publiek.
Via de rubriek fi lmpjes kan je nagenieten van de 
voorbije activiteiten. Marianne Jansegers (juf vijfde 
leerjaar) zorgt voor het comprimeren en presenteren 
van de fi lmopnames op onze site.
Ouders van kleuters met een andere thuistaal dan 
het Nederlands kunnen door het bekijken van de 
klasfi lmpjes het aanbrengen van liedjes en gedichtjes 
verder inoefenen met hun kind.

Toekomstplannen
Het is de bedoeling om met deze interactieve 
site de beste formule te zoeken om informatie 
te verspreiden alsook om onze leerlingen 
te motiveren om zowel tijdens als buiten de 
schooltijd bij te leren. 
Door meer initiatief te leggen bij onze 
leerlingen worden zij ook meer gestimuleerd.
Wij denken ook aan het publiceren van 
stukjes in de taal van de allochtone kinderen 
en in onze taal. Ook het uitwerken van 
projectjes in verband met technologie, 
eventueel als uitwisselingsprojecten met 
scholen in de regio of het buitenland, behoren 
tot de mogelijkheden.
Maar laten we niet te veel hooi op onze vork 
nemen en stap voor stap onze nieuwe site 
opbouwen zodat die een levend onderdeel 
wordt van een levende school !

Anne Sas
Directeur en webmaster BSGO ‘t Venneke 7



De directie van Buitengewoon 
basisonderwijs Reet stelde aan de directie 
van CVO Rivierenland voor om eens een 
gesprek te hebben over het organiseren 
van computercursussen voor zijn 
personeelsleden.

Tijdens verschillende gesprekken werd 
een stappenplan uitgewerkt waar CVO 
Rivierenland alles uit de kast mocht halen om 
de personeelsleden van BuBao te dienen. 
Eerst zou een bevraging plaatsvinden 
over alle computerhoofdstukken die de 
betrokken directie van belang vindt voor 
zijn personeelsleden. Zo geschiedde en de 
bevraging werd begin dit schooljaar aan de 
personeelsleden van BuBao voorgesteld en 
de resultaten zijn, as we speak, toegelicht 
aan de directie BuBao.

eindelijk! opleidingen op maat
In het vorige nummer stelden we CVO Rivierenland voor met haar zeer 
uitgebreide aanbod inzake ICT-nascholingen.
Scholen krijgen vandaag een voorbeeld voorgeschoteld als ‘good practice’. 

het eerste
eindejaarscadeau
Bedoeling is om cursussen 
op de eigen school te geven 
in lokalen die de leerkrachten 
beter kennen dan wie 
ook. Dat kan je natuurlijk 
organiseren als je zoveel 
personeelsleden bereid 
vindt om nascholingen te 
volgen. Deze resultaten zullen 
met een daarvoor speciaal 
ontworpen nieuwsbrief 
worden toegelicht aan het 
personeel. Dan hebben 
deze meteen hun eerste 
eindejaarscadeau binnen: een 
nascholingscursus ICT door 
CVO Rivierenland bij hen op 
school.
Kan je deze oefening ook 
maken in andere scholen? Dit 
is een essentiële vraag die 
kan beantwoord worden door 
te kijken naar het minimum 
aantal cursisten dat per 

module is vastgelegd (de 
betaalbaarheid van onderwijs 
speelt ook een rol in dit 
geheel).
CVO Rivierenland werkt 
al jaren zeer hard aan een 
nascholingsaanbod waarbij 
ICT in onderwijs centraal 
staat. Dit is weer een 
zoveelste stap.

de inzet
Stel dat je deze oefening 
ook doet voor de andere 

scholen van scholengroep 
Rivierenland, zouden we 
dan aan voldoende aantallen 
cursisten komen die bereid 
zijn een kleine verplaatsing 
te maken en zich verder te 
verdiepen in de onnoemelijk 
vele voordelen die ICT biedt 
in het onderwijslandschap? 
Laat de directies daar maar 
eens heftig over discussiëren 
onder elkaar. Wedden dat 
de leerkrachten er beter van 
worden.

Vrijdag 1 december bracht minister Vandenbroucke een 
werkbezoek aan De Linde in Bornem. De minister was 
zeer enthousiast over het ICT-gebruik in de beide scholen.
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Forum Scholengroep Rivierenland 

 
 
 
Het Forum van Scholengroep Rivierenland is het digitaal communicatieplatform van onze scholengroep. De 
gespreksonderwerpen worden door de scholengroep geselecteerd.  De scholengroep zal regelmatig nieuwe 
gespreksonderwerpen aanreiken. Alle geïnteresseerden kunnen vrij hun mening kwijt.  
 
 
Scholengroep Rivierenland stelt in haar missie: Als democratisch werkende Vlaamse Openbare Instelling 
integreert Scholengroep Rivierenland openbaarheid van bestuur, openheid van beleidsvoering, inspraak en 
participatie volwaardig in de werking. 
 
Met het aanbieden van Forum hoopt de scholengroep de participatie van de personeelsleden te verhogen. Wij 
gebruiken daarbij de mogelijkheden van de moderne informatie- en communicatietechnologie. Wij hopen dat 
Forum Scholengroep Rivierenland een ontmoetingsplaats wordt van hen die willen meedenken over ons 
onderwijs en de toekomst ervan.  
 
 
 

 

bezoek het forum via onze website en neem deel aan het 
debat over het gebruik van het digitaal leerplatform 

 

http://www.scholengroep-rivierenland.be 


