
Uitgave van Scholengroep Rivierenland   Afgiftekantoor: 2800 Mechelen 1   driemaandelijks: okt - nov - dec   Nr4 - 2007

VU: Luc Van Gasse - Algemeen directeur   erkenningnummer: P409153   afzendadres: Lindestraat 119 - 2880 Bornem

België - Belgique
P.B.

2800 Mechelen 1
BC 6673

‘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.

IN DIT NUMMER
p 1. wat brengt 2008?
p 2-3.  minder dan goed is niet goed genoeg!
p 4 “met dank aan Einstein en Gezelle” werkt!
p 5. ’t Venneke smult van kunst
p 6. positieve evaluatie 3de studiedag scholengemeenschap basisonderwijs!
p 7-8. stoken kost geld!

scholengroep rivierenland
RUPELSTREEK  -  K LE IN -BRABANT  -  VAARTLAND
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wat brengt 
2008?
De kerstvakantie is begonnen. Nog enkele 
dagen en het is weer Nieuwjaar. Zowel in 
familiekring als tussen collega’s wisselen 
wij welgemeende nieuwjaarswensen 
uit. Toch is de jaarwisseling ook een 
scharniermoment waarop wij tegelijk 
terugkijken en vooruitblikken. 

U zal het ons niet kwalijk nemen dat wij 
in ’t Krijtlijntje bij het vooruitblikken naar 
2008 vooral aandacht hebben voor het 
schoolgebeuren. Binnen Scholengroep 
Rivierenland willen wij het komende jaar 
verder werken aan een beleid dat er op 
gericht is het lesgeven in de best mogelijke 
voorwaarden te laten verlopen. Dit zijn meer 
dan goede voornemens. Wij beschouwen 
dit als de kerntaak van de scholengroep!

Het nieuwe personeelsbeleid met veel 
nadruk op begeleiding en onderbouwde 
evaluaties zal in 2008 op volle toeren 
beginnen draaien. Formeel zal dit enkel 
het geval zijn in de secundaire scholen, het 
CLB en het volwassenonderwijs. Toch zal 
ook in het basisonderwijs en het deeltijds 
kunstonderwijs reeds begonnen worden 
met deze vernieuwing. U leest hierover 
meer in dit nummer van ’t Krijtlijntje. 
In 2008 houdt onze scholengroep het 
Atheneum Klein – Brabant boven de 
doopvont. Het Atheneum Klein – Brabant 

zal in de derde graad ASO aanbieden aan 
zijn leerlingen. Hoe het studieaanbod er 
bij aanvang zal uitzien, wordt de komende 
maanden definitief beslist. Een droom 
van velen wordt hiermee na jarenlange 
voorbereiding gerealiseerd. En toch begint 
het echte werk pas nu…

In 2008 zullen een aantal nieuwbouw-
projecten opgestart worden: het 
Atheneum Boom (eindelijk), ’t Hinkelpad 
in Bornem, bijkomende paviljoenen in 
Boom Park en Himo Willebroek. Ook het 
nieuwbouwproject voor buitengewoon 
basisonderwijs op het domein De 
Rozenlaan zal naar het einde van het 
kalenderjaar in uitvoering gaan. Voor het 
Buitengewoon Secundair en Boom Park is 
het de ambitie om in 2008 de ontwerpfase 
en de aanbestedingsprocedure te voltooien. 
Deze grote infrastructuurwerken vallen 
onder de verantwoordelijkheid van het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 
maar gebeuren in samenspraak met de 
scholengroep en de school en zorgen dus 
voor extra werk.

Zonder twijfel wordt 2008 een jaar van hard 
werken voor ieder van ons. Ik hoop dat u 
dit niet als negatief aanvoelt. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen die zich goed voelen in 
hun werksituatie beter gemotiveerd zijn en 
beter presteren. Wij hopen dat dit ook voor 
u – welke job u ook doet in een of meer van 
onze instellingen – geldt en dat u elke dag 
plezier in uw werk zult vinden. 

De positieve teneur van de 
doorlichtingsverslagen van al onze scholen 
tijdens het huidige en de vorige schooljaren 
bewijzen dat onze scholen er niet enkel 
kwantitatief op vooruitgaan, maar dat wij 
ook hoogstaand onderwijs verstrekken. Dat 
daarbij opmerkingen en verbeteringspunten 
worden geformuleerd door de inspectie 
is niet meer dan logisch. Het zou een 
stimulans moeten zijn voor onze werking. 

Tot slot hoop ik dat 2008 voor u persoonlijk, 
uw familie en uw ruime kennissenkring een 
jaar van voorspoed zal zijn. En als het wat 
minder gaat, denk dan even aan een oud 
oosters gezegde: “zonder bergen, zouden 
er geen dalen zijn”. 

Luc Van Gasse
Algemeen Directeur



In de voorbije nummers van ’t Krijtlijntje hebben wij reeds eerder informatie gegeven over het nieuw 
evaluatiebeleid. En ook nu staan wij hier opnieuw bij stil. Dat is ook logisch, want in het decreet 
rechtspositie werden een aantal belangrijke nieuwigheden en wijzigingen aangebracht. Maar bovenal 
besteden wij hier veel aandacht aan, omdat het nieuwe evaluatiebeleid en de functiebeschrijvingen de 
hoeksteen worden van een stimulerend personeelsbeleid.

Op niveau van de scholengroep werd ondertussen met de syndicale organisaties een protocol 
van akkoord gesloten over het nieuw evaluatiebeleid. De tekst van het protocol is te raadplegen 
op de website van de scholengroep en is ook in de leraarskamer ter inzage. Op het niveau van de 
individuele school / instelling moet aan het algemeen kader nog verdere invulling gegeven worden via 
onderhandelingen in het lokaal basiscomité. 

minder dan goed is niet goed genoeg!

�

functiebeschrijving
Elk personeelslid dat minimum 104 dagen in dienst is, dient een 
geïndividualiseerde functiebeschrijving te hebben. Het decreet 
rechtspositie legt deze verplichting op .

In alle instellingen van Scholengroep Rivierenland worden in de 
functiebeschrijvingen minimaal volgende instellingsspecifieke 
doelstellingen opgenomen:

De goedgekeurde algemene functiebeschrijving voor het 
betrokken ambt. 
Deze algemene functiebeschrijvingen worden opgesteld op niveau van 
de scholengroep. Zij worden na onderhandelingen goedgekeurd door 
de raad van bestuur van de scholengroep.

De algemene kenmerken van de ambtsopdracht zoals bvb. graad, 
vakkenpakket, … (maar niet tot op klasniveau). De jaarlijkse 
ambtsopdracht wordt per schooljaar bepaald.
De functiebeschrijving blijft in principe vier jaar van kracht. Het is op 
basis van de algemene kenmerken van de opdracht dat de directeur 
de jaarlijkse opdracht bepaald. Deze jaarlijkse ambtsopdracht moet 

zich situeren binnen de gemaakte afspraken tussen directie en 
personeelslid. 

Het volume van tijdrovende repetitieve activiteiten zoals bvb. 
toezichten en vervangingsactiviteiten. Binnen de school / 
instelling wordt het volume schoolgebonden opdrachten 
vastgelegd. Op basis hiervan wordt een billijke verdeling onder 
de personeelsleden gemaakt. Personeelsleden met een beperkte 
opdracht (minder dan 1/4 in Scholengroep Rivierenland) worden 
vrijgesteld. De instellingen moeten hierbij vanzelfsprekend rekening 
houden met een aantal beperkingen die worden opgelegd in decreten 
en besluiten van de Vlaamse Regering. 

De rechten en plichten inzake permanente vorming en nascholing. 
Als het personeelslid nascholing wordt opgelegd, komen de 
kosten ten laste van de inrichtende macht.
Navorming is een belangrijk onderdeel in het professionalisering. De 
behoeften aan nascholing (individueel, vakgroep of schoolgebonden) 
worden vastgelegd in onderling overleg. De geactualiseerde bevraging 
‘nascholingsbehoeften’ die in het schooljaar 2004-2005 door de 
scholengroep werd georganiseerd, kan hierbij gebruikt worden. 

de uitdaging aangaan
De invoering van de functiebeschrijvingen en het 
nieuwe evaluatiesysteem passen in het algemeen 
besef dat de organisatie mee verantwoordelijk 
is voor het functioneren en het groeien van de 
medewerker. Op het einde van de 20ste eeuw is 
dit besef – later dan in veel andere organisaties 
– doorgedrongen in het onderwijs. 

Het ‘traditionele evaluatiebeleid’ richtte zich vooral 
op die personeelsleden waarvan de directie 
vond dat hij / zij onvoldoende functioneerde. 
Beoordeling en evaluatie riepen de dreiging 
van sanctie op. Voor goed functionerende 
personeelsleden was het oude evaluatiebeleid een 
formaliteit die om de drie jaar diende afgewerkt te 
worden. 
Het nieuwe evaluatiebeleid breekt met dit beeld. 
Het wordt ongetwijfeld voor iedere betrokkene 
een cultuurschok. Het aangepaste decreet 
rechtspositie definieert heel duidelijk de ambities 
van de functiebeschrijving en het evaluatiebeleid: 
“Een functiebeschrijving moet gezien worden als 
een constructief en positief beleidsinstrument 
dat het mogelijk maakt een autonoom 
personeelsbeleid te voeren dat gericht is op 

het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs.” En 
over het evaluatiebeleid: “Een evaluatie moet 
gezien worden als een constructief en positief 
beleidsinstrument, dat het mogelijk maakt een 
autonoom personeelsbeleid te voeren gericht op 
het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs”. 
Uiteindelijk is ‘het verstrekken van kwaliteitsvol 
onderwijs’ het doel. De schoolorganisatie, 
maar vooral iedere leerkracht en elk lid van het 
schoolteam zijn hierbij de belangrijkste schakels. 
Het onderwijs in Vlaanderen scoort zeer goed. 
De doorlichtingverslagen van de scholen uit 
Scholengroep Rivierenland tonen aan dat onze 
scholen en de teamleden voortreffelijk presteren. 
Uiteindelijk zijn het de leerkrachten die het 
onderwijs maken. De nieuwe regelgeving i.v.m. 
het evaluatiebeleid geeft nieuwe kansen om het 
presteren van elk lid van onze organisatie te 
verhogen. Dat is een enorme uitdaging. Iedereen 
die betrokken is bij het onderwijs moet deze 
uitdaging durven aangaan!



Onze onderwijsinstellingen, het CLB 
en de scholengroep willen – zoals ook 
bepaald in het decreet rechtpositie - dat 
zowel de functiebeschrijvingen als het 
evaluatiebeleid constructieve en positieve 
beleidsinstrumenten worden die het mogelijk 
maken om een autonoom personeelsbeleid 
te voeren dat gericht is op het verstrekken 
van kwaliteitsvol onderwijs. De scholengroep 
wil hier ook een concrete invulling aan 
geven, o.a. door bijkomend te investeren in 
de begeleiding van de personeelsleden. 

Het nieuwe evaluatiebeleid op basis 
van een functiebeschrijving is nu reeds 
operationeel in het secundair onderwijs, het 
volwassenonderwijs en het centrum voor 
leerlingbegeleiding. Voor de basisscholen zal 
dit gebeuren vanaf 1 september 2009.

De directeur kan als eerste evaluator 
de formele functioneringsgesprekken 
niet delegeren aan een derde persoon. 
Velen vinden dit een handicap voor het 
begeleidingstraject. Op het niveau van 
de scholengroep werd met de syndicale 
organisaties daarom het volgende 
afgesproken: ‘Bij het ‘doelstellingengesprek’ 
kunnen de directeur en het personeelslid 
wel afspreken dat een derde personeelslid 
de begeleider / coach zal zijn van het 
personeelslid.” Wij bouwen hiermee verder 
op de positieve ervaringen die de voorbije 
jaren in tal van scholen is opgedaan met o.a. 
coaches en mentoren. 

Op deze wijze maken wij het ook mogelijk 
dat scholen daadwerkelijk kunnen investeren 
in hun grootste kapitaal: de leerkracht(en) in 
de klas. Wij nemen het engagement om elk 
personeelslid maximaal te begeleiden en te 
ondersteunen in het eigen professionaliser
ingstraject dat kadert in de prioriteiten van 
het schoolbeleid. Een van de belangrijkste 
kenmerken van een goede school is dat zij 
haar kapitaal - de leerkrachten - kan laten 
groeien tot minimaal ‘goede leerkrachten’. 

De inspanning kan echter niet alleen van de 
school komen. Wij verwachten hiervoor het 
engagement van elk personeelslid. Goede 
leerkrachten maken goed onderwijs en dat 
is waar onze leerlingen recht op hebben. 
Zou u voor uw eigen kind(eren) tevreden zijn 
met minder dan een goede leerkracht? Net 
daarom is hier minder dan goed niet goed 
genoeg!

goed wordt de norm

eerste en tweede evaluator

positief personeelsbeleid
De algemene functiebeschrijving bevat voor elk ambt 
resultaatsgebieden en competentieprofielen. De evaluatie 
heeft betrekking op het geheel van het functioneren en 
op alle resultaatsgebieden en competentieprofielen. 
Binnen Scholengroep Rivierenland is afgesproken dat vijf 
waardeschalen worden gehanteerd: 

UitmUntenD
Een quotatie ‘uitmuntend’ betekent dat het personeels-
lid een voorbeeldfunctie vervult voor de collega’s

ZeeR gOeD
Een quotatie ‘zeer goed’ wijst op een functioneren dat 
beter is dan wat vereist wordt. 

gOeD
Een quotatie goed wijst er op dat het personeelslid het 
vereiste niveau haalt.
  
VOlDOenDe
Een quotatie ‘voldoende’ wordt toegekend indien 
op het resultaatsgebied verbetering moet optreden 
in het functioneren binnen een afgesproken tijdspad. 
Het beoordeling- of evaluatiedocument bevat hierover 
concrete afspraken en engagementen van de school ten 
aanzien van het personeelslid. 

OnVOlDOenDe
Enkel een quotatie ‘onvoldoende’ op een van de 
resultaatsgebieden kan aanleiding geven tot een 
beoordeling / evaluatie ‘onvoldoende’. 
Binnen de scholengroep worden dus uniforme 
waardeschalen gehanteerd. Dit was tot nu toe niet 
het geval. De instellingen van de scholengroep zetten 
hiermee een belangrijke stap in een geïntegreerd 
evaluatiebeleid. 

Indien geen beoordeling of evaluatie onvoldoende 
wordt uitgesproken, worden tussen personeelslid en 
schoolleiding duidelijke en geschreven verbeterpunten 
afgesproken binnen een afgesproken tijdspad. Hierin 
worden ook de inspanningen die de school zal leveren 
t.a.v. het personeelslid opgenomen. Deze afspraken zijn 
er op gericht om het personeelslid te begeleiden naar het 
niveau ‘goed’. “Begeleiden” heeft natuurlijk pas zin indien 
het betrokken personeelslid het engagement opneemt om 
zichzelf verder te ontwikkelen. 

Wij leggen de lat inderdaad hoog. ‘Goed’ wordt de 
minimale norm. Met minder dan goed zijn wij niet 
tevreden. Dit betekent natuurlijk niet dat ‘een voldoende’ 
aanleiding geeft tot het wegsturen of het afdanken van een 
personeelslid. Het gebruik van ‘voldoende’ wijst er wel op 
dat verbetering mogelijk en gewenst is. 
Een evaluatie onvoldoende kan wel aanleiding geven tot 
het beëindigen van de samenwerking na een of twee 
definitieve evaluaties onvoldoende. Op de procedure die 
daarbij moet gevolgd worden, gaan wij in dit kader niet 
verder in. Een evaluatie ‘onvoldoende’ – ook voor bepaalde 
resultaatsgebieden en competentieprofielen – wordt hoogst 
uitzonderlijk toegekend. Dat zal in de toekomst ook zo zijn. �

Een grote nieuwigheid is het invoeren van twee 
evaluatoren. De taken worden als volgt omschreven 
in het decreet rechtspositie: “De eerste evaluator 
heeft als voornaamste taak het personeelslid te 
coachen in diens functioneren. Het houden van 
functioneringsgesprekken is een onderdeel van deze 
taak.” Binnen de scholengroep is afgesproken dat 
de directeur als eerste evaluator fungeert.
De tweede evaluator is de procesbewaker. 
Zowel personeelslid als directeur kunnen op 

elk moment een beroep doen op de tweede 
evaluator. De tweede evaluator heeft evenwel niet 
de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen 
aan de evaluatie! Voor het lopende schooljaar zal 
binnen onze scholengroep mevr. Vera Van Epperzeel 
(schoolvrije coördinerend directeur basisonderwijs) 
als tweede evaluator optreden. Naar volgend 
schooljaar toe zal hiervan een evaluatie gemaakt 
worden, met het oog op een mogelijke bijsturing.

Voor opmerkingen, vragen, 
suggesties,… op dit artikel kan 

u terecht op het Forum van 

Scholengroep Rivierenland

http://forum.rvl.be



In het vorige nummer van ’t Krijtlijntje werd de 
moeilijke overgang van basis naar secundair 
onderwijs aangehaald én de acties die 
Scholengroep Rivierenland daaraan koppelt.
De samenwerking tussen basisscholen en 
secundaire scholen voor de projecten “technologie” 
en “taal” is daar een goed voorbeeld van. 
Beide projecten werden samengevoegd en onder 
de naam “Met dank aan Einstein en Gezelle” 
ingediend als proeftuinproject in het kader van 
“studie- en beroepenkeuze”.
De minister van onderwijs hebben we alvast kunnen 
overtuigen, want hij heeft het project goedgekeurd!
Het proeftuinproject zal gedurende 3 school-jaren 
ruim 850 leerlingen uit het 6de leerjaar bereiken.
De leerkrachten van het 6de leerjaar basisonderwijs 
en hun 6 collega’s uit het
secundair onderwijs werken op constructieve wijze 
samen om van de proeftuin een succes te maken.

� actiepunten

Met het globale project “Met dank aan Einstein 
en Gezelle!” willen we gericht werken aan de 
loopbaanbegeleiding van leerlingen bij de overgang 
van het basis- naar het secundair onderwijs en 
aan de professionalisering van leerkrachten d.m.v. 
volgende � actiepunten:

proeftuinproject studie- en beroepenkeuze

Technologische vorming houdt in dat men 
leerlingen kansen biedt om te ontdekken, creatief te 
ontwerpen, te bouwen en te construeren. 
De eindtermen voor het domein technologie 
steunen op twee grote pijlers: een aantal technische 
basisinzichten enerzijds en een aantal vaardigheden 
die verwijzen naar de componenten van het 
technisch proces anderzijds.
De gekozen thema’s werden uitgewerkt volgens de 
stappen van het technologisch proces: 

-  het probleem of de behoefte schetsen 
(aanknopingspunt, interesse wekken)

-  een oplossing zoeken
-  de gekozen oplossing construeren of 

reconstrueren
-  het geconstrueerde product hanteren of in 

gebruik nemen
-  het product en de gevolgde werkwijze evalueren

thema’s 
Voor de invulling van de thema’s is men uitgegaan 
van technische contexten die de kinderen 
herkennen, bijvoorbeeld:
- Het thema “bruggen bouwen” vertrekt van het 

probleem: “Hoe geraak ik over de rivier of het 
kanaal?”

 Brainstorming: touw, boot, vliegtuig, zwemmen, 
……brug

 Mogelijke oplossingen: soorten bruggen: 
draaibrug, kantelbrug, hefbrug, liftbrug, vaste 
brug…. enz

 Van deze soorten bruggen kan via het internet een 
voorbeeldfoto worden gezocht en voorbeelden van 
bruggen uit de streek worden eveneens benoemd.

- Het thema “overbrenging” laat de kinderen in hun 
directe omgeving allerlei voorwerpen ontdekken 
die een draaiende beweging uitvoeren (vb. wielen 
van fiets en auto, ventilator, blikopener,…)

 Daarna wordt bekeken hoe die beweging 
mogelijk wordt gemaakt: kettingwieloverbrenging, 
tandwieloverbrenging, riemoverbrenging.

Het gebruik van ICT wordt gepromoot via 
oefeningen over het project op 
www.openleerhuis.be

Bij het thema “zenuwspel” bijvoorbeeld, dienen de 
leerlingen de juiste benaming bij elk gereedschap te 
plaatsen. Zo verwerven ze nieuwe terminologie en 
kunnen ze de instructies voor de montage van het 
“zenuwspel” exact uitvoeren.

Elk thema is uitgewerkt met de bedoeling dat 
de kinderen via probleemoplossend denken en 
handelen hun kennis en vaardigheden uitbreiden 
en functioneel leren aanwenden in technische 
probleemsituaties.

De zesdeklassers reageerden zeer enthousiast 
op het eerste thema van het “Einstein-project”. Zij 
kijken al uit naar het volgende thema!

het Einstein-project

“met dank aan Einstein en Gezelle” werkt!

De leerlingen proberen samen enkele 
proefopstellingen uit.

Voorstelling van het thema 
“Overbrenging” aan de collega’s van het 
basisonderwijs

Montage van de “zenuwspiraal” of 
“zenuwkonijntje”

Het “Einstein-project”: de leerlingen 
construeren zelf een hangbrug

De fietsketting: nu nog de ketting 
bevestigen aan de tandwielen...
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1. talenten ontdekken en ontwikkelen:
�. info over studie en beroepen.
�. leren van en met elkaar.



Dit project rond taalbeschouwing verloopt 
ongeveer gelijkaardig. In tegenstelling met de 
collega’s van technologie bepalen de leerkrachten 
“taal” van het secundair onderwijs wel zelf de data 
en het tijdstip van de lessen. Dit gebeurt in functie 
van hun uurrooster en in onderling overleg met de 
leerkrachten van het 6de leerjaar.
De eerste ronde van het hospiteren in het 6de 
leerjaar is al achter de rug en heeft verhelderend 
gewerkt voor de leerkrachten van de 
middenschool.
Ondertussen zijn er al enkele overlegmomenten 
geweest, waar de praktische afspraken werden 
gemaakt over de organisatie en de invulling van de 
volgende lesmomenten.
In een volgende fase (december tot midden 
februari) geeft de titularis van het 6de leerjaar 
inoefenlessen over woordsoorten, waarbij 
de leerlingen in heterogene groepen worden 
verdeeld. De leerkracht van de eerste graad biedt 
samen met de klasleerkracht ondersteuning tijdens 

het groepswerk.
Na de krokusvakantie tot het einde van dit 
schooljaar wordt er gedifferentieerd gewerkt 
in homogene groepen, waarbij de leerkracht 
van de middenschool uitbreidingsleerstof voor 
zinsontleding aanbrengt en inoefent.
De klasleerkracht werkt remediërend met de 
groep leerlingen die zwak zijn voor taal en de 
uitbreidingsleerstof (nog) niet aankunnen.

Het spreekt voor zich dat er van de leerkrachten 
secundair onderwijs een grote flexibiliteit wordt 
verwacht daar niet alle leerlingengroepen in hun 
regio met dezelfde taalmethode werken en ze 
onmogelijk allemaal op hetzelfde niveau kunnen 
staan.
Maar deze uitdaging gaan ze met plezier aan! 
Het staat nu al vast dat de samenwerking tussen 
collega’s basis en secundair onderwijs voor beide 
partijen een verrijking is!

het Gezelle-project

’t Venneke smult van kunst 

Op maandag 12 november startte voor de tweede 
maal de week van de smaak in BSGO ’t Venneke. 
Verleden jaar stond alles in het teken van voeding 
en werd er samen met de ouders een hapjesfestijn 
georganiseerd. Dit jaar besloten we met het team 
om een andere vorm van ‘smaken’ aan te snijden, 
namelijk de smaak van kunst. 

Via dit project wilden we al onze leerlingen actief 
laten kennismaken en genieten van beeldende 
kunst. Daarom reikten we hen verschillende 
nieuwe beeldende technieken aan zoals schilderen 
met de tenen, stoelen versieren, dot-painting, 
boetseren met gips...
Naast deze doelstellingen wilden we ook 
schooldoorbrekend aan de slag. Het gebeurt reeds 
vaak dat meerdere klassen samenwerken aan een 
project, maar deze keer werkten de grootsten van 
het zesde leerjaar tot en met de allerkleinsten uit de 
eerste kleuterklas samen. Een combinatie die zoals 
achteraf bleek, fantastisch werkte. 

Als instap voor dit kunstproject trokken een viertal 
klassen met de trein naar de ‘Salons voor Schone 
Kunsten’ in Sint-Niklaas. Daar kregen ze een 
leerrijke, actieve rondleiding. Eerst vertelde gids 
Jacques de kinderen dat er vier soorten schilderijen 
bestaan : een landschap, een stilleven, een portret 
en een compositie. Via gerichte waarneming en 
doe-activiteiten ontdekten zij de verschillen tussen 
de werken ‘Keizer Nero op de vlucht’, ‘De zwarte 
stier’ en ‘Charles speelt tafeltje’. Het was een 
enorm zintuiglijke beleving.
Als afsluiter van het museumbezoek mochten 
de leerlingen zelf een schilderij maken met 
wascokrijtjes.

De klassen die geen museumbezoek planden, 
haalden heel wat informatie uit de boeken 
die zij meebrachten van het driewekelijkse 
bibliotheekbezoek. Er werd ook duchtig gesurft 
op het internet om meer te weten te komen over 
beroemde kunstenaars en hun werken. In de 
derde graad werden hierover spreekbeurten 
georganiseerd ter voorbereiding van het bezoek 
van vrijdagnamiddag in de klas.

week van de smaak
Woensdag, 14 november was gereserveerd voor 
het schooldoorbrekend werken. De leerlingen 
van de lagere school konden vooraf kiezen uit 11 
ateliers. De kleuters werden door hun juf verdeeld 
over de verschillende ateliers. De kracht van 
ons kunstproject zat voor een groot stuk in deze 
werkvorm : groot en klein die samen kunst maken.  
Niet iedereen was er meteen voor te vinden, 
maar nadien stonden zowel de leerkrachten 
als de leerlingen er zeer positief tegenover. De 
resultaten waren prachtig. Wij zijn enorm fier op 
datgene dat onze kunstenaars en hun begeleiders 
presteerden. 

Om alles wat geleerd werd over kunst alsook de 
creaties tentoon te stellen, zetten alle klassen op 
vrijdagnamiddag hun deuren open van 14.30 tot 
15.30 voor ouders en familieleden.

groot en klein samen

Ten slotte brak het grote moment aan… de 
kunstveiling. Vlak na schooltijd ging onze galerij 
open in de speelzaal van de kleuterafdeling. Alle 
kunstwerken die woensdag gemaakt werden, 
stonden genummerd klaar om later op de avond 
geveild te worden . 

Zo’n 150 kunstliefhebbers waren op de veiling 
aanwezig waarvan een derde enthousiast 
geboden heeft op de kinderkunstwerken. Het 
ging er spannend aan toe en de opbrengst steeg 
boven onze verwachtingen.
In samenspraak met het team, het oudercomité en 
de schoolraad zullen we de opbrengst besteden 
aan een educatief doel waarvan alle leerlingen 
kunnen meegenieten en elders weer nieuwe 
vruchten kunnen plukken van hun enthousiaste 
kunstinzet. 

Willen jullie onze kunstenaars in actie zien?
Surf dan snel naar www.tvenneke.be en bekijk 
de filmpjes en foto’s!

kunstveiling
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positieve evaluatie 3de studiedag scholengemeenschap basisonderwijs!

Professionalisering
In de missie van Scholengroep Rivierenland wordt gesteld: 
“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.”
Om de professionalisering van de teamleden optimaal te laten 
verlopen wenst de scholengemeenschap basisonderwijs kwaliteitsvolle 
nascholingen aan te bieden. Daarom wordt veel belang gehecht aan 
de beoordeling van de gevolgde cursus en van de organisatie van de 
studiedag door het personeel.

Elektronische bevraging van de deelnemers.
Een primeur voor deze studiedag was de online bevraging, waarbij de 
deelnemers uitgenodigd werden om hun oordeel over de studiedag 
kenbaar te maken. Het invullen nam slechts enkele minuten in beslag 
en kon zowel op de computer thuis als op school gebeuren.
Meer dan een derde van de aanwezige personeelsleden ging op de 
uitnodiging in.
Dit is ruim voldoende om een representatief beeld te schetsen. 

Algemene resultaten op de 7 items:

Wat is uw oordeel over de inhoud van de cursus?

  Zeer goed (46)
  Goed (65)
  Voldoende (13)
  Zwak (12)

Ruim 80% van de deelnemers was tevreden tot zeer tevreden over de 
inhoud van de navorming. Uit de opmerkingen kunnen we afleiden dat 
de minder gunstige beoordeling verwijst naar cursussen die

- niet goed afgestemd waren op het doelpubliek 
 (eerder gericht op een schoolteam)
- niet vernieuwend genoeg waren 
- meer verdieping vroegen
- niet beantwoordden aan de gestelde verwachtingen

Deze opmerkingen/suggesties zullen zeker ter harte worden genomen. 
Uit de resultaten van de bevraging per lesonderwerp wordt afgeleid 
welke onderwerpen op een volgende studiedag eventueel hernomen 
kunnen worden en welke vervangen moeten worden.

Hoe ziet u de implementatie van deze navorming in uw eigen 
klaspraktijk of werkomgeving?

 

  Zeer goed bruikbaar (35)
  Bruikbaar (78)
  Niet concreet genoeg (20)
  Helemaal niet bruikbaar (2)

Ook dit item levert bij meer dan 80% een positieve beoordeling 
op waardoor de scholengemeenschap mag stellen dat deze 
pedagogische studiedag haar doel heeft bereikt, namelijk 
professionalisering van het personeel gericht op transfer naar de klas.

Hoe beoordeelt u de manier van aanbrengen van de spreker/
lesgever?
Bij de helft van de deelnemers scoorde de lesgever als “zeer goed”, 
42% gaf een beoordeling “goed”. 
Deze hoge score voor de spreker geeft aan dat het niet de lesgever is 
die aan de basis ligt van enkele minder gunstige beoordelingen over 
bepaalde onderwerpen.

Wat vond u van de materiële accommodatie (lokalen, 
ontvangst,…)?
Ondanks een aantal terechte opmerkingen over technische en 
organisatorische problemen in bepaalde locaties, geven vier op vijf 
deelnemers een positieve score (zeer goed of goed).
De directies basisonderwijs zullen de opmerkingen ter harte nemen en 
de nodige voorzieningen treffen om in de toekomst deze problemen te 
vermijden.

Wat vindt u van het opzet van deze gezamenlijke studiedag 
met een keuzeaanbod uit verschillende thema’s?
92% van de bevraagden vindt het opzet van de studiedag 
voor herhaling vatbaar. Dit is een belangrijk signaal naar 
de scholengemeenschap. Maar het neemt niet weg dat de 
scholengemeenschap ook aandacht zal hebben voor de suggesties die 
door enkele personeelsleden zijn geformuleerd.

Wat is uw oordeel over het keuzeaanbod met betrekking tot 
de doelgroep waartoe u behoort?
26% antwoordt met “ruim voldoende”, 54% met “voldoende” en 20% 
vindt het aanbod onvoldoende. De opmerkingen tonen aan dat vooral 
personeelsleden uit het buitengewoon basisonderwijs op hun honger 
bleven zitten wat het keuzeaanbod betrof.
De scholengemeenschap basisonderwijs is zich er van bewust dat, 
gezien het groot aantal personeelsleden van BSBO Groenlaar én 
de grote verscheidenheid aan ambten, het naar de toekomst toe 
een uitdaging wordt om voor alle personeelsleden een ruim en goed 
afgestemd nascholingsaanbod te voorzien.
Dit jaar was er geen keuzemogelijkheid voor de kleuteronderwijzers 
van de 3de kleuterklas en voor de onderwijzers van het 6de leerjaar. 
Zij werden ingedeeld bij de cursus die speciaal voor hun doelgroep 
werd ingericht, respectievelijk “Open leerhuis voor kleuters” en 
“Doorstroming van basis naar secundair onderwijs”.
Uit de evaluatie blijkt dat men tevreden is over de inhoud van het 
thema, maar dat men toch liever zou kunnen kiezen…

Wat is uw algemeen oordeel over deze nascholing?
28% zeer goed, 52% goed, 10% voldoende, 10% zwak

Algemene conclusie
De positieve beoordelingen (“zeer goed” en “goed” ; “zeer goed 
bruikbaar” en “ bruikbaar”; “ ruim voldoende” en “voldoende” ) scoren 
hoog. De som van beide levert op de 7 items 80% of meer op.
De scholengemeenschap basisonderwijs leidt daaruit een algemene 
tevredenheid bij de deelnemers aan de derde pedagogische studiedag 
af.
De scholengemeenschap verbindt zich ertoe de resultaten van de 
bevraging verder te analyseren en hiermee rekening te houden bij 
de planning en organisatie van de volgende gemeenschappelijke 
studiedag.

De hoofdbekommernis is en blijft het aanbieden van een school-
doorbrekende, leerrijke en boeiende studiedag in een collegiale sfeer!

De resultaten van de bevraging kan u terugvinden op de website van 
de scholengroep: www.rvl.be

De bevraging kan nog ingevuld worden tot uiterlijk 6 januari 2008 via: 
www.rvl.be/studiedag�



stoken kost geld!

De voorbije weken stond de financiering van het onderwijs volop in de belangstelling. 
Er was enerzijds het veelbesproken nieuwe financieringssysteem van het 
leerplichtonderwijs. Anderzijds trokken scholen aan de alarmbel over de stijgende 
energiekosten. Maar hoe zit dat in onze scholengroep?

de school betaalt de rekening!
De scholen ontvangen van de scholengroep een enveloppe 
domeinkosten en een enveloppe leerlinggebonden middelen. De eerste 
enveloppe dient om de kosten van het dagelijks onderhoud van de 
gebouwen mogelijk te maken. Op basis van de oppervlakteberekening 
krijgt elke instelling een aantal uren onderhoudspersoneel toegewezen. 
Het aantal uren onderhoudspersoneel waar een school recht op heeft, 
kan wijzigen: zo komen er bijvoorbeeld uren extra bij een uitbreiding van 
oppervlakte of vermindert het aantal uren onderhoud bij daling van de 
oppervlakte. Binnen Scholengroep Rivierenland is de norm waarop de 
uren worden toegekend ongewijzigd gebleven. 

Binnen onze scholengroep krijgen de scholen een soort trekkingsrecht 
op de uren onderhoudspersoneel. Voor een school maakt het dus 
geen verschil of een lid van het onderhoudspersoneel veel of weinig 
anciënniteit, veel of weinig kinderlast heeft. Ook voor de vervanging van 
zieke personeelsleden moet de school geen bijkomende middelen uit 
haar eigen schoolbudget voorzien!

Daarnaast krijgt elke school een ‘leerlinggebonden’ budget toegekend. 
Hiermee moet de school alle andere kosten van de werking betalen: van 
didactisch materaal tot de rekening van de nutsvoorzieningen. Een school 
die zuinig omspring met energie zal dus meer middelen over houden voor 
de feitelijke opdracht: de leerlingenwerking. Het is een manier om de 
school te responsabilseren en aan te zetten tot zuinig energiebeheer. 

dikke truiendag : elke dag?
15 februari gaat de stilaan traditioneel geworden warme 
truiendag door. Het is een prima gelegenheid om zowel 
personeel als leerlingen aan te zetten tot milieubewust 
omspringen met energie. Onze instellingen consumeren 
energie en zijn dus ook mede verantwoordelijk voor het gebruik 
van duurzame grondstoffen en de opwarming van de aarde. 
Daarnaast is zuinig omspringen met energie ook goed voor het 
budget. Die regel geldt voor ons thuis, maar dus ook in onze 
scholen.

Het zuinig omspringen met energie betekent natuurlijk niet dat 
scholen zomaar hun leerlingen/cursisten en personeel inde 
kou kunnen laten werken. Ze moeten alle verantwoordelijken 
bijvoorbeeld de bepalingen van het vroegere ARAB (Algemeen 
Reglement voor de Arbeids Bescherming), nu de huidige 
Codex over het welzijn op het werk respecteren. Deze Codex 
bepaalt o.a. de temperatuur in de lokalen (zie kadertje).

is er nog geld om les te geven?
Theoretisch klopt het bovenstaand verhaal misschien volledig en lijkt 
het een logische en rechtvaardige redenering. De praktijk is echter 
anders. De scholen bevinden zich immers niet in gelijke situaties. Enkele 
voorbeelden ter illustratie: sommige scholen hebben dubbele beglazing, 
andere scholen moeten het met enkel glas stellen, het hebben van een 
nieuwe hoge rendementsverwarmingsinstallatie of een verouderde 
installatie maakt enorm veel verschil voor de energierekening,…

De energierekening van scholen neemt soms dramatische vormen aan. 
Neem nu bijvoorbeeld basisschool De Hoeksteen in de Tuyaertstraat 
in Boom. De school vormt samen met ’t Krekeltje de basisschool 
Boom Centrum. De vestigingsplaats Hoeksteen wordt momenteel nog 
verwarmd door een oude stookolieketel uit de jaren zestig van de vorige 
eeuw, een tijd toen energie nog spotgoedkoop was. 

De scholengroep ontving voor de vestigingsplaats een werkingsdotatie 
van circa 62.000 euro. De verwarmingsfactuur alleen al bedroeg in 2006 
24.285 euro. Dit is ongeveer 40 % van het toegekende budget. En dan 
moet daar nog elektriciteit, telefoon,… bij geteld worden. Eigenlijk blijft er 
voor de school geen geld over om ‘les te geven’. 

In andere scholen neemt de energierekening gelukkig niet zo’n 
dramatische proporties aan. Toch zouden zonder bijkomende 
maatregelen een aantal van onze scholen echt in problemen geraken 
en moeten inleveren op de onderwijskwaliteit en de service aan de 
leerlingen.

Minimum temperatuur in een klaslokaal: 20°C; 
Minimum temperatuur in een werkplaats: 15°C
Maximum temperatuur in een klaslokaal: 30°C; 
Maximum temperatuur in een werkplaats: 26,5°C 
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15 februari 2008

scholengroep biedt waarborg
De scholengroep had de bui zien hangen. Enkele jaren geleden werd daarom 
voor alle scholen een ‘energiewaarborg’ ingesteld. Concreet betekent dit dat van het flexibele 
leerlingenbudget maximaal 30% naar nutsvoorzieningen mag gaan. Wordt deze grens overschreden, dan 
gebeurt er een bijpassing bij het schoolbudget. In 2007 werden op deze wijze aan 14 scholen bijkomende 
middelen toegekend. In totaal hebben wij het over een herverdelingsenveloppe van 212.560 euro. 

De scholengroep waarborgt zo dat alle scholen voldoende geld overhouden voor hun kerntaak: onderwijs 
verstrekken. In onze scholen zijn erdus geen verhalen over schooluitstappen die moeten geschrapt worden 
door de stijgende energierekeningen. Met enige fierheid kunnen wij stellen dat de scholen van onze 
scholengroep allemaal over voldoende financiële middelen beschikken. Er zijn bij ons geen rijke scholen, maar 
ook geen arme scholen. De verschillende herverdelingsmechanismen organiseren de solidariteit tussen onze 
scholen en laten aan iedere school toe om de leerlingen in de best mogelijke omstandigheden les te laten 
volgen. De scholengroep biedt die waarborg aan elke school, maar vooral aan elke leerling.

fors investeren in energiebesparing 
Van bij haar oprichting in 2000 heeft Scholengroep Rivierenland steeds een ruim pakket aan 
energiebesparende investeringen voorzien. De scholengroep gebruikt hiervoor een deel van de middelen voor 
kleine infrastructuurwerken en eigenaarsonderhoud die worden toegekend. De laatste twee kalenderjaren 
hebben zowel het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap als de minister bijkomende enveloppen 
voor reg-investeringen ter beschikking gesteld. In 2007 alleen al werd voor 502.000 euro geïnvesteerd in 
energiebesparingen. Voor 2008 wordt een bedrag van 350.000 euro voorgesteld.

Voor opmerkingen, vragen, 
suggesties,… op dit artikel kan 

u terecht op het Forum van 

Scholengroep Rivierenland

http://forum.rvl.be

Reg-inVeSteRingen ReAliSAtieS �00�

Verwarmingsinstallaties: BS Boom Park (43.000 euro), BS Dirkputstraat (61.000 euro), 
BS Himo (55.000 euro), BS Hoeksteen (91.000 euro) en Domein Groenlaar (106.000 euro).

Ramen: KA Boom (59.000 euro)
Dakwerken: Atheneum Willebroek (66.000 euro)

Thermostatische kranen: Middenschool De Vaart (10.500 euro), Rozenlaan Reet (10.500 euro)

Reg-inVeSteRingen RAming �008

Vernieuwing ramen: J. Wauterstraat Willebroek (50.000 euro), BS Dezaegerplein (50.000 euro), BS 
Dirkputstraat (50.000 euro), Rozenlaan Reet (50.000 euro), MS Boom (50.000 euro), 

Domein Bornem (50.000 euro), Domein Groenlaar (20.000 euro) en BS Klim-Op (30.000 euro)

8
Het vermelde jaar verwijst naar het begrotingsjaar. Dit wil daarom niet zeggen dat deze werken werkelijk 
moeten uitgevoerd worden in dat jaar. Zo zal de investering van 70.000 euro in de basisschool Hoeksteen pas 
in het voorjaar 2008 (buiten het stookseizoen) worden uitgevoerd. 

Met deze Reg-investeringenleveren wij onze (kleine) bijdrage aan het realiseren van de Kyotonorm. Daarnaast 
geeft het onze scholen ook meer financiële armslag. Elke instelling heeft er belang bij om de energierekening 
zo laag mogelijk te houden. Ook onze individuele houding en bewustwording moet hier een essentiële bijdrage 
toe leveren. Initiatieven als de ‘dikke truiendag’ zijn uitermate geschikt om dit bewustzijn bij leerlingen en 
personeel te doen groeien!


