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‘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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In het volgende nummer van “GO! & co” zullen de personeelsleden 

van het GO! toelichting krijgen bij het algemeen strategisch plan 

van het GO! Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap legt 

hierin de eigen beleidsprioriteiten en projecten voor de komende 

jaren vast. 

Het Vlaams Parlement heeft in 1998 in het bijzonder decreet 

betreffende het gemeenschapsonderwijs uitdrukkelijk  bepaald dat 

het maken van een strategisch plan een opdracht is voor  de Raad 

van het Gemeenschapsonderwijs.

In het nieuwe Algemeen Strategisch Plan (ASP) worden de 

belangrijkste doelstellingen en beleidsprioriteiten voor het GO! 

tot 2011 vastgelegd. In het huidige ASP staat de school en de 

versterking van de school centraal. Dit is een groot verschil met 

het eerste ASP. Een tweede groot verschilpunt is dat de scholen 

en scholengroepen gevraagd worden om zich in te schrijven in het 

strategisch plan. 

Scholengroep Rivierenland heeft de voorbije jaren zelf ervaring 

opgedaan met strategische planning en projecten. In 2004 

selecteerde de scholengroep de belangrijkste beleidsdomeinen 

voor onze scholen en de scholengroep. De scholengroep bepaalt 

in de eigen werking binnen dit kader jaarlijks een aantal prioritaire 

projecten. Op de website van de scholengroep kan u zowel het 

ASP als de prioritaire projecten van scholengroep Rivierenland 

voor 2008 lezen. U vindt in dit nummer meer toelichting en 

informatie over deze twee belangrijke projecten: de oprichting 

van het Atheneum Klein– Brabant en het aanpassen van ons 

verdelingsmechanisme aan het nieuw financieringsmechanisme van 

de scholen van de onderwijsminister. 

Maar ook onze scholen hebben de voorbije jaren vooruitgang 

geboekt inzake strategisch management. Het proces dat op gang 

gezet is via het werken met dynamische schoolwerkplannen zal 

de komende jaren nog groeien en kan niet meer teruggedraaid 

worden.  

 Het ASP stelt als doel dat elke school minimaal één verbeterproject 

kiest en uitwerkt. Elke school dient zich in te schrijven in een 

systeem van zelfevaluatie. De schooldoorlichtingen zullen in de 

toekomst ook meer focussen op zelfevaluatie van scholen. Wij 

zullen dus in de ingeslagen richting (moeten) verder werken.  

Zowel het Algemeen Strategisch Plan van het GO!, de beleidsnota 

en de prioritaire projecten van Scholengroep Rivierenland als de 

nieuwe schoolwerkplannen binnen de scholen hebben als ultiem 

doel – of zouden dat tenminste toch moeten ambiëren – om de 

klaswerking te ondersteunen en te versterken. Tenslotte is dat 

de bestaansreden van het GO!, de scholengroepen en scholen. 

Daarom is het ook zo belangrijk dat we ons niet beperken tot 

dromen en woorden. Wij moeten de plannen maken en uitvoeren!

Luc Van Gasse
Algemeen Directeur

plannen maken en uitvoeren



In 2004 stelden de ouders via het oudercomité de vraag om in Bornem een 3de graad ASO uit te bouwen, bovenop de 
bestaande tweede graad. De scholengroep heeft ruim de tijd genomen om te wikken en te wegen. Een voorwaardelijk 
'ja' kwam er in 2006. De Raad van Bestuur heeft in haar vergadering van december 2007 het licht definitief op groen 
gezet. Logisch dat het project één van de belangrijke prioriteiten is voor Scholengroep Rivierenland in 2008. Er wordt 

hard gewerkt aan de voorbereiding. Wij gunnen u een blik achter de schermen.

De lange voorbereidingsfase maakt vanzelfsprekend ook dat er nu veel minder dient geïmproviseerd te worden. De voorbereiding 
verloopt doordacht. Een uitgewerkt stappenplan wordt gevolgd. Dit zorgt voor een sereen klimaat. Een gemengde werkgroep met leden 
van de Raad van Bestuur en de schoolraad, schooldirectie en algemeen directeur geeft ondersteuning en sturing. Het stappenplan dient 
als leidraad en inspiratiebron en is dus zeker geen belemmerend kader. 

Atheneum Klein-Brabant: 
voorbereiding draait op volle toeren!

�

een nieuw soort schoolagenda?
Net als onze andere secundaire scholen kreeg de school in het 
eerste trimester van het lopende schooljaar doorlichting. Naar 
werkdruk kan dit zeker tellen. Een ander moment was wellicht 
beter geweest. Daar tegenover staat dat het doorlichtingverslag 
een waardevol instrument wordt in de verdere voorbereidingen. 

De Raad van Bestuur heeft het licht op groen gezet omdat 
de voorwaarden voorhanden zijn om ook op lange termijn 
kwaliteitsonderwijs aan te bieden. De forse leerlingenstijging en 
de goede doorstroming van de leerlingen waren hierbij één van 
de toetsingscriteria. Maar natuurlijk komt het er op aan om vanaf 
1 september de kwaliteit in de praktijk te brengen. De school heeft 
de kaarten nu zelf in handen. 

Het Atheneum Klein-Brabant kan in de derde graad bijvoorbeeld 
verder bouwen op de ervaringen die werden opgedaan met het 
werken met het digitaal leerplatform. Een handig en aantrekkelijk 
medium, zo blijkt. In de tweede graad ASO en TSO werkten 
de leerlingen de voorbije twee jaar veelvuldig met deze ICT-
toepassing: zowel voor het maken van taken, toetsen, groepswerk, 
het ophalen van remediëringsopdrachten en diverse vormen van 
contractwerk. Maar ook de schoolagenda wordt via het platform 
bijgehouden. 

De directeur, Mevr. Van Poyer, zegt hierover: “Alle leerkrachten 
gebruiken voor hun leerlingen in de tweede graad ASO en TSO 
de digitale agenda naast de gekende papieren agenda. Dit 
heeft een meerwaarde voor alle betrokkenen. In feite zouden de 
leerlingen geen papieren agenda meer moeten gebruiken. Maar 
de aangekondigde doorlichting heeft ons tot terughoudendheid 
aangespoord.”

de studierichtingen
Een eerste belangrijke beslissing bij de opstart van de 
derde graad vormt natuurlijk het concrete studieaanbod. 
In samenspraak met de scholengemeenschap 
secundair werden vier studierichtingen vastgelegd. 
De school zal deze studierichtingen uit het eigen 
lestijdenpakket financieren. Tijdens de opstart stelt de 
scholengemeenschap secundair uren beschikbaar.

De vier studierichtingen zijn Economie–Moderne Talen, 
Moderne Talen-Wetenschappen , Latijn-Moderne Talen 
en Latijn– Wetenschappen. De geprogrammeerde 
studierichtingen sluiten aan bij het aanbod in de tweede 
graad ASO. De richtingen vormen vooral een goede 
voorbereiding voor het verder studeren in het voortgezet 
onderwijs.

Met ondersteuning van de pedagogische 
begeleidingsdienst worden de lessentabellen en 
de leerplannen 3de graad grondig geanalyseerd en 
besproken. Het Atheneum Klein–Brabant kan daarbij 
van een onbeschreven blad vertrekken. Dat vraagt 
meer inspanning, maar geeft ook meer mogelijkheden, 
bijvoorbeeld bij de invulling van de lessentabellen.



de vrije ruimte invullen
De term ‘complementair gedeelte’ is voor de 
leerkrachten uit het secundair onderwijs een 
gekend begrip. Het zijn die 2 of 3 lesuren die 
de school vrij kan inrichten, los van de gekozen 
studierichtingen. Het complementair gedeelte 
geeft de school dus ook de mogelijkheid om zich 
te profileren. 

Tot voor enkele jaren waren de scholen 
verplicht om bij het complementaire gedeelte 
‘vakken’ te kiezen uit bestaande lessentabellen. 
Nu is deze verplichting weggevallen en krijgen 
scholen meer ruimte en vrijheid. In het GO! 
zijn er enkele scholen die in het complementair 
gedeelte de koppeling met de traditionele 
leervakken volledig hebben losgelaten. Deze 
vorm van onderwijsvernieuwing gebeurt vanuit 
volgende visie (geciteerd uit nota (2005) 
pedagogische begeleidingdienst van het GO!):

Via het creëren van vrije ruimte wordt 
ingespeeld op de autonomie van de school en 
het versterken van haar beleidsruimte bij het 
vormgeven van kwalitatief onderwijs. De invulling 
van de vrije ruimte behoort immers tot de lokale 
bevoegdheid. Dit biedt de mogelijkheid aan de 
school om zich nog beter te profileren en in 
overleg met al haar participanten schooleigen 
accenten te leggen. De wijze waarop de school 
met de vrije ruimte omgaat, zal afhankelijk zijn 
van haar visie op onderwijs en de doelstellingen 
die ze wenst te realiseren.

 Leraren en leerlingen worden uitgenodigd om 
voor een deel mee te bepalen wat en hoe er
geleerd wordt. Scholen en leraren worden 
aangesproken op hun professionaliteit, krijgen 
een zekere vrijheid (bovendien omkaderd met 
lesuren) om deze uitdaging waar te maken en 
hierbij zelf creativiteit aan de dag te leggen. 
De vrije ruimte kan een grote betrokkenheid 
genereren.

Een actuele visie op kwalitatief onderwijs 
– met andere woorden een visie die rekening 
houdt met recente inzichten en opvattingen 
in verband met leren en onderwijzen – 
vraagt ook een andere onderwijskundige, 
didactische en pedagogische benadering. 
Naast de reeds bestaande vakinvulling krijgt 
de school via de seminaries bijkomende 
mogelijkheden om initiatieven te nemen en om 
onderwijsvernieuwingen geleidelijk aan in te 
voeren.

zelfgestuurd leren
Deze visie werd besproken 
met leerkrachten, 
leerlingen en ouders. 
De reacties waren 
stuk voor stuk positief. 
Ook leerlingen en 
ouders reageren hierop 
enthousiast. Dhr. Patrick 
Van Meerbeeck, voorzitter 

van de schoolraad, maar vooral ouder van 
Timothy van het vierde ASO hierover: De 
mogelijkheid tot invulling van het complementair 
gedeelte met modules welke semestrieel 
aangeboden worden aan de leerlingen was 
nieuw voor mij en baarde mij in eerste instantie 
zorgen.

De visie van de school op en de invulling van 
deze ruimte stelde mij, maar ook samen met mij, 
menig ouder gerust. 

De keuze die genomen wordt om de leerlingen 
in de 3de graad een zo goed mogelijke 
voorbereiding te bieden op het vervolgonderwijs 
kan ik als ouder alleen maar aanmoedigen 
en toejuichen. Onze jongeren voorbereiden 
op zelfgestuurd leren mag en kan niet langer 
een opportuniteit zij, maar moet aangepakt 
worden nog voor zij de stap zetten naar 
vervolgonderwijs. Zeker als we vandaag de 
dag zien dat leerlingen overstelpt worden met 
allerhande papers, scripties, practicumverslagen 
en assessments.

Het Atheneum Klein–Brabant zal in de derde 
graad ASO dus geen complementaire vakken 
inrichten, maar de vrije ruimte gebruiken. 
De leerlingen zullen per schooljaar twee 
of drie vakoverschrijdende projecten in 
groep uitwerken, onder begeleiding van 
de leerkrachten. Deze projecten zijn niet 
enkel vak- maar ook klasoverstijgend. Naast 
kennisverwerving ontwikkelen de leerlingen 
een reeks competenties, noodzakelijk voor het 
voortgezet onderwijs en het werken in de 21ste 
eeuw.

sluitstuk van een 
samenwerkingsverband van 
scholen
De 3de graad zal georganiseerd worden op 
het schooldomein in Bornem. Logisch, want 
daar bestaat al heel lang de tweede graad. 
Toch is bij de naamgeving doelbewust gekozen 
voor Atheneum Klein –Brabant en niet voor 
bijvoorbeeld Atheneum Bornem of Atheneum De 
Linde. 

Het feit dat de secundaire school een 
vestigingsplaats met een eerste graad heeft 
op het domein ’t Kasteeltje in Puurs speelt 
hier natuurlijk mee. Maar nog zwaarder weegt 
het argument dat het nieuwe Atheneum de 
gemeenten van Klein–Brabant als hinterland 
heeft. De scholen uit Klein–Brabant horen tot 
een natuurlijk samenwerkingsverband, zoals dit 
ook het geval is voor de scholen uit het Vaartland 
en de Rupelstreek. Zowel de scholengroep als 
het GO! willen de komende jaren fors investeren 
om de samenwerkingsverbanden sterker te 
maken. Zoals het Atheneum Klein-Brabant het 
sluitstuk moet zijn in de regio, geldt dit ook voor 
de secundaire scholen in Willebroek en de 
Rupelstreek. 

www.atheneumkleinbrabant.be

�



maximumfactuur in basisonderwijs!?
De invoering van de maximumfactuur vanaf 1 september 2008 is een veelbesproken nieuwigheid in het basisonderwijs in Vlaanderen. 
De Belgische grondwet stelt: “De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht " (art 24 § 3). In de 
praktijk bleef deze bepaling tot vandaag dode letter. 

In de scholen van het GO! krijgen de leerlingen heel wat materiaal ter beschikking van de scholen. Boeken, schriften, werkboeken, 
potlood,… worden door de school gratis aangeboden. In onze secundaire scholen huren de leerlingen tegen zeer aantrekkelijke 
voorwaarden de boeken. Elitescholen in andere netten zitten op het andere uiterste van het spectrum: dure uniformen, exclusieve en 
peperdure schooluitstappen,… zorgen ervoor dat deze scholen nooit een sociale mix krijgen.

plafond voor ouderbijdragen
Voor het realiseren van de eindtermen/ontwikkelingsdoelen 
mogen de basisscholen geen bijdragen vragen aan de ouders. 
Voor ons net is dit niet echt een probleem. De eindtermen 
basisonderwijs bepalen dat de leerling zich goed voelt in het 
water en kan zwemmen. Omdat deze eindterm op 1 schooljaar 
kan behaald worden, hadden de leerlingen recht op 1 schooljaar 
gratis schoolzwemmen. Voor de andere jaren werd er wel een 
ouderbijdrage gevraagd.

Voor andere activiteiten of behoeften bestond tot nu toe geen 
wettelijke regeling. In onze scholen valt de ouderbijdrage in 
de schoolkosten nog mee. Maar dat was niet in alle scholen in 
Vlaanderen het geval. Sommige scholen kozen heel bewust voor 
een hoge ouderbijdrage om sociaal zwakkere leerlingen te weren. 
De bestaande maatschappelijke ongelijkheid wordt hierdoor nog 
versterkt. Dat gaat fundamenteel in tegen de visie van de Vlaamse 
overheid op onderwijs en opvoeding. 

Vanaf 1 september 2008 wordt er in het basisonderwijs een 
maximumbijdrage voor de ouderbijdrage vastgelegd. In feite zijn 
er twee maximumfacturen: de scherpe maximumfactuur voor 
de dagdagelijkse schoolwerking en uitstappen en de minder 
scherpe maximumfactuur voor bijvoorbeeld de organisatie van 
geïntegreerde werkperioden. In het secundair onderwijs verandert 
er (voorlopig) niets. Omdat de Belgische grondwet het heeft over 
‘kosteloos tot het einde van de leerplicht’ lijkt het niet onlogisch 
dat in de toekomst ook hier een decretale regeling zal worden 
uitgewerkt. 

De Vlaamse regering heeft ter compensatie aan basisscholen 
sinds het vorig schooljaar 45 euro extra middelen per leerling 
toegekend. Binnen Scholengroep Rivierenland worden deze 
middelen vanaf dit begrotingsjaar rechtstreeks doorgestort naar de 
basisscholen.

Vanaf volgend schooljaar wordt de maximum ouderbijdrage 
vastgelegd voor de schoolorganisatie en schoolactiviteiten in 
het basisonderwijs. De scherpe maximumfactuur betreft de 
dagdagelijkse schoolwerking (inclusief daguitstappen). In het 
kleuteronderwijs mogen de scholen maximum 20 euro per jaar 
vragen aan de ouders. In het lager onderwijs ligt het plafond op 
60 euro per jaar. De minder scherpe maximumfactuur regelt de 
ouderbijdrage voor bijvoorbeeld gwp’s. In het kleuteronderwijs 
mogen de scholen hiervoor geen tussenkomst van de ouders 
vragen. In het lager onderwijs maximaal 360 euro voor de volledige 
zes schooljaren. 

directies stelden zich vragen
Voor onze basisscholen en voor de scholengroep stelden zich 
een aantal vragen en uitdagingen! De schooldirecties stelden 
zich bijvoorbeeld de vraag of in de toekomst nog toneelbezoeken, 
gwp’s, daguitstappen, wekelijks schoolzwemmen,…. kunnen 
worden georganiseerd. 

De Raad van Bestuur vroeg aan de scholengemeenschap 
basisonderwijs om een gemeenschappelijke visie uit te werken 
omtrent dit probleem. 

Al snel bleek dat wij eigenlijk geen duidelijk zicht hadden op de 
gevraagde ouderbijdragen. 

Een goed zicht krijgen op wat de ouders vandaag betalen, was 
dan ook een must. 
Aan de leerkrachten van het basisonderwijs (lager en kleuter) werd 
gevraagd om een lijst te maken van de ouderbijdragen voor het 
schooljaar 2006 – 2007. Het werk van de leerkrachten vormde 
meteen de basis voor de verdere besprekingen. 

Op basis van de analyse van de huidige ouderbijdragen werden 
een aantal belangrijke vaststellingen gemaakt. Zonder volledig te 
willen zijn, volgen hier enkele markante vaststellingen:
• Sommige van onze scholen schuwen het vragen van een grotere 

ouderbijdrage omdat zij veel leerlingen uit sociaal zwakkere 
milieus hebben. De hoogste ouderbijdrage op jaarbasis beloopt 
515 euro. In de goedkoopste school van de scholengroep 
bedraagt de ouderbijdrage 44 euro.

• Over de negen schooljaren situeert de totale ouderbijdrage zich 
tussen 768 en 1.655 euro.

• De factuur voor het wekelijks schoolzwemmen loopt in een 
aantal scholen op tot 36 euro per kind op jaarbasis. Dit is meer 
dan de helft van de scherpe maximumfactuur.

• Enkele scholen die over een eigen schoolbus beschikken, 
rekenen de kostprijs van het intern vervoer (bijv. naar het 
zwembad, theater of museum) niet door aan de ouders. Deze 
scholen betalen deze kosten dus uit het schoolbudget.

• In de duurste klas van onze scholengroep betaalden de ouders 
vorig schooljaar een ouderbijdrage van 114 euro, zonder gwp’s. 
Ouders mogen voortaan maximaal nog 60 euro betalen. Dat is 
dus een overschrijding van de scherpe maximumfactuur met 
54 euro.

Het is dus begrijpelijk dat de schooldirecties zich vragen stelden. 
Tegelijk werd de suggestie geformuleerd om voor onze leerlingen 
een soort basispakket te garanderen over de schoolgrenzen heen.

Op de vergadering van de scholengemeenschap basisonderwijs 
van 31 januari ll. werden dan een aantal principes vastgelegd.  U 
leest deze uitgangspunten die aan de Raad van Bestuur werden 
voorgelegd in het kaderartikel op deze pagina. Wij gaan hieronder 
dieper in op enkele belangrijke punten.�



waarborgen voor elke leerling
Uit de analyse van de momenteel gevraagde 
ouderbijdragen blijkt een groot verschil tussen 
de scholen. Zoals wij hoger reeds vermelden, 
speelt de sociale herkomst van de leerlingen 
hierin een rol. Er zijn vandaag bijvoorbeeld 
scholen die de schooluitstappen en de 
geïntegreerde werkperioden (gwp) tot het 
minimum beperken. 

De bijkomende middelen (gemiddeld 
175 euro extra per leerling basisonderwijs) 
geven deze scholen ruimte. Tegelijk kunnen 
basisscholen die vandaag reeds een ruim 
pakket ‘pedagogische dienstverlening’ 
aanbieden het grootste deel van hun culturele 
en sportuitstappen blijven aanbieden. 

De lagere scholen van Scholengroep 
Rivierenland zullen voor hun leerlingen 
minimaal twee gwp’s organiseren: één in 
de tweede graad en één in de derde graad. 
Het organiseren van telkens minimaal 1 gwp 
in de tweede graad en derde graad lager 
onderwijs wordt op deze wijze vastgelegd 

voor alle leerlingen. De scholen behouden de 
vrijheid om een eigen invulling te geven aan 
hun schoolvisie. Scholen kunnen meer dan 
de vermelde gwp’s inrichten. Zij staan dan 
zelf in voor de financiering, al dan niet met 
ouderbijdragen.

Wij vinden dat alle leerlingen in onze scholen 
minimaal recht hebben op twee gwp’s 
tijdens hun lager onderwijs. Geïntegreerde 
werkperioden zijn uitstekende elementen 
om projectmatig onderwijsdoelstellingen 
te realiseren. Zij helpen ons onderwijs ook 
werkelijkheidsgericht te maken en verruimen de 
horizon van de leerlingen.

Een bedrag per leerling voor deelname aan 
een gwp zal worden bepaald voor financiering 
vanuit de schoolbudgetten. Dit bedrag staat ter 
beschikking van de school en dient hiervoor 
gebruikt te worden. De scholen kunnen het 
gereserveerde bedrag aanvullen met middelen 
uit het eigen schoolbudget en/of aanvullen via 
een ouderbijdrage in het kader van de minder 
scherpe maximumfactuur.

gratis schoolzwemmen
Wij schreven hoger reeds dat het 
schoolzwemmen – zonder bijkomende 
maatregelen - voor de meeste klasgroepen een 
enorme hap uit de scherpe maximumfactuur 
neemt. Heel veel leerlingen lager onderwijs 
gaan wekelijks zwemmen. Dat is een 
doelbewuste keuze geweest, een keuze die 
perfect past in het gezondheidsbeleid. Het was 
onze bekommernis om deze welgesmaakte 
service te blijven garanderen. Wij willen 
ook niet dat onze scholen in een situatie 
terechtkomen waarin moet gekozen worden 
tussen ‘cultuurbeleving’ enerzijds en sport/ 
gezondheid anderzijds. De leerlingen in onze 
scholen zijn allemaal VIP’s. Zij hebben het recht 
zich te ontwikkelen tot Veelzijdige Interessante 
Persoonlijkheden.

Na rijp beraad – en een grondige bespreking 
op basis van de gemaakte analyse van de 
ouderbijdragen – is ervoor gekozen om 
het schoolzwemmen gratis te maken. In 
de lagere school hebben wij het over een 
wekelijkse zwembeurt. Kleuterklassen kunnen 
tweewekelijks gratis naar en in het bad.

De invoering van het principe van het kosteloos 
schoolzwemmen is waarschijnlijk het meest 
in het oog springende vernieuwingsprincipe 
naar aanleiding van de invoering van 
de maximumfactuur. Bij ons dus geen 

paniekvoetbal – zoals eerder gebeurde in 
andere scholen – over het onbetaalbaar worden 
van het schoolzwemmen. Integendeel: onze 
scholen vinden het schoolzwemmen een 
belangrijk onderdeel van het gezondheidsbeleid 
en financieren dit vanuit de werkingsmiddelen 
die wij van de Vlaamse Gemeenschap 
ontvangen. 

Kosteloosheid voor de ouders betekent 
vanzelfsprekend niet dat schoolzwemmen geen 
geld kost. Voor het schooljaar 2006 – 2007 
gaat dit om circa 150.000 euro voor de totaliteit 
van onze basisscholen. De scholen zullen dit 
bedrag vanaf volgend schooljaar financieren 
vanuit de schoolbudgetten. 

Omdat de kostprijs van het schoolzwemmen 
kan verschillen van school tot school, worden 
de middelen voorzien in een voorafname. 
Zo versterken wij de solidariteit tussen onze 
scholen! Onze scholen willen zich profileren als 
sportieve scholen. Wij verankeren dat nu in het 
financieringsmechanisme. Door de kosten van 
het schoolzwemmen te financieren op niveau 
van de scholengemeenschap basisonderwijs 
versterken wij de solidariteit tussen onze 
scholen. 

De kosteloosheid van het wekelijkse 
schoolzwemmen is goed voor het imago van 
onze scholen, maar in de eerste plaats voor 
de gezondheid en de opvoeding van onze 
leerlingen. �



leerlingenkenmerken doorrekenen
Binnen het GO! hoort het tot de bevoegdheid van de Raad 
van Bestuur om de schoolbudgetten toe te kennen. Binnen 
onze scholengroep bestaat reeds enkele jaren een evenwichtig 
verdelingsmechanisme dat schoolkenmerken en solidariteit aan elkaar 
koppelt. Deze filosofie wordt behouden. De uitgewerkte regeling voor 
bijv. het kosteloos schoolzwemmen en de gwp’s bouwt hierop verder. 

De middelen die binnen het niveau basisonderwijs beschikbaar 
zijn na de voorafnames, zullen verdeeld worden op basis van de 
leerlingenkenmerken. Dit betekent dat de basisscholen straks een 
verschillende financiering per leerling zullen krijgen. Dit verschil kan 
oplopen tot 14%. De scholengroep respecteert op deze wijze het 
nieuwe financieringsmechanisme dat straks in het Vlaams Parlement 
decretaal zal worden vastgelegd.

Voor de basisscholen is deze werkwijze nieuw. In de verdeling 
tussen de secundaire scholen werd altijd al een verschil in 
leerlingenfinanciering gedaan, zij het wel op basis van de gekozen 
studierichting en het onderwijsniveau. Wij hebben op niveau van de 
scholengroep dus wel ervaring met deze werkwijze. Het extra werk is 
voor de administratie van de scholengroep. 

Als leraar zal u er in de klas weinig van merken. Of misschien toch 
wel: vanaf 1 september hebben de klassen en de scholen een stuk 
minder administratief werk te doen en komen er voor veel leerkrachten 
en scholen meer mogelijkheden voor een moderne klas- en 
schoolwerking. 

beleidslijnen nieuwe financiering 
basisscholen
1. Al onze basisscholen willen de bijkomende middelen door de 

nieuwe financiering gebruiken om aan onze leerlingen minimaal 

eenzelfde pedagogische en culturele dienstverlening aan te bieden 

zoals in het verleden. Tegenover de stijging van de inkomsten staat 

immers ook het beperken van de ouderbijdragen in het kader van de 

kosteloosheid van het basisonderwijs.

2. De basisscholen begrijpen dat de forse stijging van de dotaties 

voor het niveau basisonderwijs (gemiddeld bedrag + 175 euro per 

leerling) ook een verlaging van de solidariteitsinspanning binnen de 

scholengroep van de andere onderwijsniveaus inhoudt.

3. De 45 euro per leerling die nodig worden geacht voor de 

gratis realisatie van de ontwikkelingdoelen en eindtermen in 

het basisonderwijs worden door de scholengroep rechtstreeks 

doorgestort naar elk basisschool op basis van het aantal leerlingen 

op 1 februari van het vorige schooljaar.

4. Al onze basisscholen onderschrijven het principe dat elke 

leerling recht moet hebben op eenzelfde basispakket diensten en 

pedagogisch comfort en cultuurbeleving, bovenop wat decretaal 

opgelegd wordt. Dit basispakket wordt gefinancierd via een 

voorafname uit het budget van de scholengemeenschap, zonder 

daarvoor een bijdrage te vragen aan de ouders.

4.1. Extra dienstenpakket (binnen de scherpe maximumfactuur) dat 

vanuit de budgetten aangeboden wordt: 

 Wekelijks volledig gratis schoolzwemmen, voor alle leerlingen 

van het niveau lager onderwijs;

 Tweewekelijks volledig gratis schoolzwemmen, voor alle 

leerlingen van het niveau kleuteronderwijs.

reageer op dit artikel 

Wij kennen graag uw mening over de uitgewerkte oplossing. 
U kan reageren op de totaliteit van de uitgangspunten of 
ingaan op een concreet punt zoals bijvoorbeeld het gratis 
schoolzwemmen. 

U hoeft hiervoor niet letterlijk in de pen te kruipen. Op het 
Forum van Scholengroep Rivierenland openen wij een nieuw 
discussieplatform. Het volstaat te surfen naar de website 
van de scholengroep www.scholengroep-rivierenland.be  en 
‘Forum’ aan te klikken. Een paswoord of login is niet vereist!

Onze 11 autobussen worden maximaal ingezet voor leerlingenvervoer van 
al onze scholen. Dit drukt de prijs van de schooluitstappen gevoelig.

�



Het studiebezoek van twee praktijkleerkrachten 
aan de tentoonstelling in het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika in Tervuren 
vormde de basis voor een uitdaging die de 
leerlingen van de derde graad houtbewerking 
aangingen. De tentoonstelling bracht het 
gebruik van Afrikaanse houtsoorten in beeld 
en wilde de leerlingen er ook toe aanzetten 
deze houtsoorten te leren bewerken. Daarom 
werden creatieve projecten ontwikkeld voor 
toekomstige professionals, dus ook voor 
leerlingen uit de derde graad houtbewerking. 
Verstandig omspringen met hout staat in deze 
opdracht centraal. Het project “Hout zit goed” 
legde de leerlingen op een stoel te ontwerpen, 
te vervaardigen en te decoreren, zodat design, 
realisatie en decoratie naast elkaar kwamen te 
staan.
Naast het feit dat men een beroep doet op de 
inventiviteit van de deelnemende leerlingen, 
wil men ook de duurzaamheid van het 
ontwerp beklemtonen. Daarom wordt per 
groep een beperkte hoeveelheid te verbruiken 

gecertificeerd hout vastgelegd en moet het 
ontwerp met die gelimiteerde hoeveelheid 
grondstof worden uitgevoerd. Uitvoering en 
decoratie moeten bovendien geïnspireerd 
zijn door de museumcollectie en de 
tentoonstelling.

De leerlingen van de derde graad 
houtbewerking van KTA Den Biezerd Niel 
kozen resoluut voor een eigentijds ontwerp 
en koppelden hun actuele inspiratie aan 
een gedurfde constructie.

Het resultaat van hun gezamenlijke 
oefening is nu nog te bewonderen op 
school, maar vertrekt binnenkort naar 
Tervuren om daar samen met de andere 
inzendingen tentoongesteld te worden. 
De inzendingen van alle deelnemende 
scholen zullen immers tot 30 juni 2008 
tentoongesteld worden in het Museum. 
Nadien krijgen de stoelen een plaatsje in de 
educatieve ruimtes van het Museum.

hou’t vast!

4.2. Extra dienstenpakket (binnen de minder 

scherpe maximumfactuur) dat vanuit de 

budgetten aangeboden wordt: 

 Een bedrag per leerling zal worden bepaald 

voor financiering vanuit de schoolbudgetten 

voor deelname aan gwp. Dit bedrag staat 

ter beschikking van de school en dient 

hiervoor gebruikt te worden. 

 Elke school waarborgt dat de leerlingen van 

de 2° en 3° graad basisonderwijs minimaal 

1 x per graad op meerdaagse geïntegreerde 

werkperiode gaan. 

 De scholen kunnen het gereserveerde 

bedrag:

 - Aanvullen met middelen uit het eigen 

schoolbudget;

 - Aanvullen via een ouderbijdrage;

 De scholen geven autonoom invulling aan 

de geïntegreerde werkperioden.

 De scholen kunnen aan hun leerlingen meer 

gwp’s aanbieden dan wat gewaarborgd 

wordt aan iedere leerling van een 

basisschool van scholengroep rivierenland.

5. In de verdeling van de schoolbudgetten 

(na voorafnames en reservaties) zullen de 

leerlingenkenmerken worden ingebouwd binnen 

de enveloppe basisonderwijs. 

6. Dit mechanisme zal in de begroting 2009 

worden toegepast, met terugwerkende kracht 

naar 1 september 2008. Indien er zich in 

de eerste trimester van volgend schooljaar 

problemen zouden stellen voor individuele 

scholen, zullen deze met de scholengroep 

besproken worden.

7. Simulaties zullen gemaakt en besproken worden 

nadat de precieze cijfers in het bezit van de 

scholengroep zijn.
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Het boompjesweekend van Kom-op-tegen-Kanker 
wordt stilaan een traditie: op 16 maart 2008 plant 
ook de gemeente Aartselaar bomen voor Kom-op-
tegen-Kanker in De Reukens. 

brede school
De Blokkendoos heeft in samenwerking met de 
vriendenkring en het oudercomité (Vroba) beslist 
om voluit mee te werken aan dit initiatief. Onze 
scholen (basisschool en middenschool) zagen 
in deze actie een gelegenheid om 2 vliegen 
in één klap te slaan, namelijk daadwerkelijk 
meehelpen bij de aanplanting van een bos met 
een oppervlakte van 7ha én het goede doel te 
steunen. En wij hebben toch allen de ambitie om 
van onze scholen ‘brede scholen’ te maken. Met 
brede school bedoelen wij hier een school die 
ingebed is in de lokale gemeenschap!

actie 
Sinds half december 2007 werden er via diverse 
kanalen initiatieven genomen om zo veel mogelijk 
boompjes te verkopen. Via een brief aan de 
ouders werden zij op de hoogte gebracht van 
deze actie en onze medewerking hieraan. Een 
boompje kostte 7 euro. Hiervoor ontving je een 
kaars en een boomlint waar je je naam of een 
boodschap kon op schrijven. De gemeente 
Aartselaar zorgde voor affiches, promomateriaal 
en spandoeken om de actie in onze school 
“zichtbaar” te maken. 
 

Sinds 14 december (kerstmarkt op school) 
werden de boompjespakketten verkocht aan 
familie, vrienden, sympathisanten, buren,… Voor 
velen was dit een blijvend en zinvol geschenk. 
Zo kunnen we nog jaren genieten van “ons 
Blokkendoosbos”!

betrokkenheid
Dat onze kinderen met een leeftijd van 2,5 tot 
14 jaar nauw betrokken werden bij deze actie 
staat buiten kijf.  Zij kregen duiding over het hoe 
en waarom van deze actie door de voorzitter 
van Vroba. Hij kon vanaf de eerste dag de 
kinderen van De Blokkendoos sensibiliseren 
en enthousiasmeren voor deze actie. Op onze 
buitenschoolse activiteiten hebben we het niet 
nagelaten om telkens een plaatsje te voorzien om 
“onze” boompjes te verkopen. 

Een educatief aanbod voor elke leeftijdsgroep 
werd uitgewerkt. Natuur kwam uitgebreid aan 
bod en het socio-emotionele nam een belangrijke 
plaats in. 

De opbrengst van het Boompjesweekend 
gaat integraal naar de projecten van Kom-op-
tegen-Kanker: preventiecampagnes, palliatieve 
zorgverlening, vakantiekampen voor kinderen en 
adolescenten, wetenschappelijk onderzoek, … 

 

doelstellingen bijstellen
Ons eerste streefdoel was om 480 boompjes te 
verkopen. Zo zouden we 2 percelen met daarop een 
bord + het logo van De Blokkendoos verkrijgen. Dit 
moest toch haalbaar zijn! 
Al vrij snel bleek dat de leerlingen van De 
Blokkendoos (zowel basisschool als middenschool) 
niet te onderschatten waren en een nieuw doel 
werd voorop gesteld: 980 boompjes… Om een lang 
verhaal kort te maken: we verkochten allemaal samen 
2630 boompjes! Leuk detail: dit is het postnummer 
van onze gemeente Aartselaar.

Gedurende de talrijke verkoopacties georganiseerd 
door Vroba, die hier zeker en vast de kar voor ons 
getrokken heeft, kregen we enorm veel respons. 
Nooit was het voor hen te koud of te nat om tijdens 
de afgelopen weekends boompjes te verkopen. 
Het was verbazingwekkend hoeveel mensen er reeds 
met een kankerpatiënt in aanraking kwamen, van 
dichtbij of iets verder af.

plantdag
Al onze kinderen werden uitgenodigd om op 16 
maart samen en onder begeleiding van leerkrachten, 
personeel en leden van Vroba een groot aantal 
bomen te helpen planten. In het aangeplante bos 
zal de nadruk gelegd worden op stille recreatie: 
wandelen, fietsen, … Onze leerlingen kijken er nu 
al naar uit om in de toekomst in “hun” stukje bos te 
kunnen vertoeven.

Op zondag, 16 maart trokken we met een heuse 
afvaardiging naar De Reukens. In het gezelschap van 
Andrea Croonenberghs en Paul Goossens werden 
de 2630 boompjes geplant. 

We zijn best fier op het behaalde resultaat.

het grote blokkendozenbos
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