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bestuur van scholengroep Rivierenland.
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5884 leerlingen telden onze basis- en secundaire scholen 

op 3 september 2008. De derde schooldag is de algemeen 

aanvaarde teldatum bij aanvang van het schooljaar. Logisch 

dus dat ook wij deze datum gebruiken.  In het Centrum 

voor Volwassenonderwijs en het Deeltijds Kunstonderwijs 

lopen de inschrijvingen nog volop. 3 september is voor deze 

onderwijsinstellingen bijgevolg geen relevante teldag. Wij beseffen 

best dat er in de hogere jaren van het secundair na die datum nog 

wel wat leerlingen met vertraging instromen. Maar fundamentele 

wijzigingen treden er toch niet meer op.

Vergeleken met september vorig schooljaar tellen wij 36 leerlingen 

meer. Dit is een lichte stijging met 0,62%.  Dat oogt natuurlijk niet 

echt spectaculair.  Anders wordt het als wij het op langere termijn 

bekijken. De leerlingencijfers in scholengroep Rivierenland kennen 

een constante groei. In september 2001 telden wij  in onze basis- 

en secundaire scholen 5.042 leerlingen. Dat is een positief saldo 

van 842 leerlingen of 16,7%! Dat is een resultaat om U tegen te 

zeggen. In de eerste plaats is dit resultaat te danken aan de circa 

1.100 leerkrachten en medewerkers op schoolniveau die elke dag 

het beste van zichzelf geven en de leerlingen geven waar ze recht 

op hebben: het best mogelijke onderwijs voor iedere leerling. Daar 

ligt trouwens de betekenis van de slogan “elke leerling is een VIP” 

van het GO! 

De leerlingenevolutie is in onze 21 scholen natuurlijk niet 

rechtlijnig. Sommige scholen hebben de voorbije jaren zelfs een 

terugloop van leerlingencijfers gekend. De cijfers op teldatum 

3 september van onze  de basisscholen ’t Kasteeltje in Puurs 

en ’t Pleintje in Willebroek tonen aan dat het mogelijk is om een 

neerwaartse trend om te buigen in nieuwe groei.  Natuurlijk komt 

zo’n ommekeer er niet van zelf. Aan de klaagmuur gaan staan, 

brengt evenmin zoden aan de dijk. Wat wel helpt, is een grondige 

zelfevaluatie, met oog voor de omgevingsfactoren én eensgezind 

en hard werken aan een gemeenschappelijke en moderne 

schoolvisie.  Hard werken op zich staat overigens niet garant voor 

beterschap! De perceptie die mensen hebben van de school is 

bepalend als het over de keuze van een school gaat.

De komende maanden en jaren zullen wij binnen scholengroep 

Rivierenland pogen om onze scholen binnen de regio’s Rupel, 

Vaartland en Klein – Brabant nog nauwer te laten samenwerken 

in een echt en hecht regionaal schoolverband. Het optimaliseren 

van de leerlingendoorstroming is daarbij niet het enige doel. 

Het inhoudelijk op elkaar afstemmen van de verschillende 

onderwijsniveaus is minstens even belangrijk voor een 

onderwijsorganisatie die de ambitie heeft om elke leerling als VIP 

te behandelen.

Luc Van Gasse
Algemeen Directeur

5884 VIPS!



Ook al  hoeft  dit project wellicht geen introductie meer, toch even kort samenvatten waar het  voor staat. 
	 OPEN = We willen iedereen bereiken (leerling – ouder – leerkracht – opvoeder…)
	 LEERHUIS	= Leer - en oefenruimte waar leerstof gecombineerd wordt met een leerstrategie.
Het open leerhuis (OL) is een verzamelsite van oefeningen waarmee  leerlingen zowel thuis als in de klas zelfstandig aan de 
slag kunnen om  leerstof te verwerven en om  verworven kennis te testen.
 De oefenstof was in eerste instantie gericht naar de lagere school. Sinds januari 2004 staat deze databank op het net.  
Deze doelstellingen blijven ongewijzigd!

open leerhuis kreeg grondige opknapbeurt

onderhoud en renovatie
De makers gingen ervan uit dat nieuwe 
oefenstof zou aangereikt worden door een 
aantal gemotiveerde leerkrachten, die de 
oefeningen via de software “Hot potatoes” 
op de gegevensbank zouden plaatsen, 
maar die verwachting werd niet ingelost.
Om stagnering tegen te gaan besliste de 
scholengemeenschap basisonderwijs om 
een halftijdse opdracht te voorzien voor 
het “onderhoud” en de verdere uitwerking 
van het “Open Leerhuis”.
Twee jaar na de start werd beslist om het 
Open Leerhuis grondig te vernieuwen,  
het project verder uit te diepen en nog 
aantrekkelijker  te maken. Een hele klus 
die – zo bleek - niet op een,twee, drie 
geklaard kon worden.

Vijf jaar  geleden is scholengroep Rivierenland  van start gegaan 

met een digitale leeromgeving, het “Open Leer ”.  Het Open 

Leerhuis wordt maandelijks door gemiddeld 25.000 mensen 

bezocht. Zelfs in de schoolvrije maanden juli en augustus kunnen 

we rekenen op gemiddeld 12.000 bezoekers per maand. De moeite 

dus om dit medium verder uit te werken.

�

achter de schermen
Bij het in kaart brengen van de problemen werd o.a. vastgesteld dat het open leerhuis niet kon terugvallen op een goede 
structuur.  Dit is mede een verklaringselement waarom de band met scholen en de leerkrachten in de klas niet optimaal 
was. 
Er werd een stuurgroep opgericht, die volgende afspraken vastlegde:
Aan de leerkracht van het 1ste tot het 6de leerjaar wordt gevraagd om tegen een vooraf afgesproken datum 3 oefeningen 
voor bvb. “meetkunde” op te stellen, waarbij  een verschillende moeilijkheidsgraad (eenvoudig, op niveau, uitbreiding) 
wordt gehanteerd. Bijkomende voorwaarde: de oefeningen dienen leuk en aantrekkelijk te zijn. Het Open Leerhuis moet 
uitnodigend werken voor leerlingen.
Deze werkwijze wordt tegelijkertijd gevolgd in 4 scholen, zodat er in een tijdsspanne van 2 maanden 72 nieuwe oefeningen 
worden voorzien. Via een beurtrolsysteem wordt deze werkwijze  herhaald voor de andere domeinen van het leergebied .
In het voorbije schooljaar werden  nieuwe wiskundeoefeningen aangereikt, in schooljaar 2008-2009 komt het leergebied 
Taal (Nederlands) aan bod.
Op die manier wordt er op regelmatige basis voor alle leerjaren en voor de verschillende domeinen van een leergebied 
nieuw oefenmateriaal aangereikt door “ervaringsdeskundigen”, wat oorspronkelijk de bedoeling was.

Twee schooljaren later  is het eindelijk zover. Op woensdag 1 oktober  staat de nieuwe website online. Het geduld van 
zowel leerkrachten als leerlingen wordt eindelijk beloond.



�

kindvriendelijk
Bij de vorige versie van het Open Leerhuis 
kregen we vooral de opmerking dat 
de startpagina niet erg duidelijk was. 
Kindvriendelijk was ze trouwens allerminst. 
Daar moest dus zeker verandering in 
komen. Leerlingen van alle leeftijden  
moeten immers in staat zijn om zonder de 
hulp van leerkrachten en/of ouders de site 
te gebruiken.

Op de startpagina zien het we het Open 
Leerhuis.  Het huis heeft 3 grote ramen. 
Eén voor elke doelgroep. De kleuters, 
leerlingen van de lagere school en de 
studenten van het secundair.

Door met de muis over een raam te 
schuiven, kan je het Open Leerhuis bij de 
gewenst doelgroep binnengaan.

 anytime and anywhere
Momenteel staan er een 400-tal oefeningen online, waarvan een 150-tal nieuwe oefeningen 
die vorig schooljaar door de leerkrachten van onze basisscholen werden aangebracht. 
Daarvoor willen wij deze collega’s oprecht bedanken.

Het Open leerhuis kan perfect gehanteerd worden tijdens “hoekenwerk”. Het ruime 
aanbod van oefeningen, geselecteerd volgens leerjaar én volgens moeilijkheidsgraad geeft 
leerkrachten de kans om te differentiëren op maat van de leerling. De leerling wordt hierbij 
gemotiveerd om zelfstandig en op eigen tempo de leerstof in te oefenen en te verwerken. 
Uiteindelijk werkt dit bevorderlijk  zowel voor het welbevinden als voor de betrokkenheid van 
de leerling.
Het integreren van het Open Leerhuis  
in de dagelijkse klaswerking draagt 
in belangrijke mate bij tot het 
aanbieden van kwaliteitsvol 
onderwijs voor al onze 
leerlingen. 

Opmerkingen,	suggesties,	
nieuwe	oefeningen…
Alle	feedback	is	welkom.
Mail	naar:	sue@openleerhuis.be

Ik nodig jullie uit voor een 

bezoekje aan het vernieuwde 

Open Leerhuis!

Kleuters		
Deze pagina bevat 8 links naar de beste 
sites voor kleuters, gekozen door onze 
kleuterjuffen.  Eén klik op een figuur 
is voldoende om naar de site te gaan 
en dus erg kindvriendelijk. Deze sites 
werden geselecteerd op basis van de 
besprekingen op de gemeenschappelijke 
zorgdag van de scholengemeenschap 
basisonderwijs tijdens het vorige 
schooljaar. 

Lager	onderwijs

Dit deel maakt gebruik van een praktisch 
navigatiesysteem. De leerling klikt op 
de deur van zijn/haar  klasje om de lijst 
van oefeningen te kunnen raadplegen. 
Bovenaan verschijnen de 3 “vakbuttons”: 
wiskunde, taal en WO (aangevuld 
met Frans bij 5 en 6). Elk van deze 
knoppen  groepeert een reeks oefeningen 
onderverdeeld per vakdomein. Elke 
oefening krijgt een gradatie mee. * 
eenvoudig - ** op niveau - *** uitbreiding. 

Secundair	onderwijs
Hier vindt u oefeningen voor  economie 
en Latijn.



alle begin is…

problemen
Toch hebben veel scholen niet gewacht op de uren mentorschap om 
aandacht te besteden aan de opvang van nieuwe collega’s.  De aard van 
de aanvangsbegeleiding verschilt sterk van school tot school. Sommige 
scholen zorgen ervoor dat via een meter of een peter de nieuwe 
collega’s  snel de schoolcampus en de schoolstructuur leren kennen. 
Andere scholen hebben ook oog voor de pedagogische opvang van de 
nieuwe collega’s.
Uit onderzoek in 1985 (Veeman) kwam naar voor dat beginnende 
leerkrachten geconfronteerd worden met heel veel problemen. Het 
handhaven van de orde, het motiveren van leerlingen, het omgaan met 
verschillen tussen leerlingen, het beoordelen van leerprestaties, het 
werken met te weinig of gebrekkige leermiddelen scoorden over de 
verschillende niveaus van het leerplichtonderwijs zeer hoog. Wij mogen 
aannemen dat nu 20 jaar later deze problemen ook hoog blijven scoren 
bij de beginnende leerkrachten.
Ook als scholengroep begeleiden wij nieuwe personeelsleden door 
de organisatie van een ‘onthaalmoment voor nieuwe collega’s’. 
Wij zijn dit schooljaar overigens aan de derde  sessie toe. Tijdens 
dit nascholingsmoment pogen wij de nieuwe collega’s een 
beter inzicht te geven in de werking van de scholengroep en de 
scholengemeenschappen basis- en secundair onderwijs.

ervaringen
Vorig schooljaar zijn er in de onderwijsinstellingen van 

scholengroep Rivierenland 185 nieuwe collega’s begonnen.  
Natuurlijk heeft niet iedereen van deze nieuwe collega’s 

een vol schooljaar gewerkt. Het opnemen van interims van 
korte of lange duur blijft voor veel instappende collega’s 

gedurende een of twee schooljaren een zure appel  waar 
men doorheen moet bijten. 

Op het einde van de schoolvakantie heeft scholengroep 
Rivierenland deze nieuwe collega’s elektronisch bevraagd 

over hun ervaringen met het mentorschap en de 
begeleiding op school.  De resultaten van de bevraging kan 

u nalezen op onze website www.rvl.be .
Wij ontvingen 35 reacties. Slechts één collega geeft te 
kennen dat hij na dit schooljaar geen betrekking in het 

onderwijs ambieert. De 34 overige nieuwe collega’s willen 
graag ook dit schooljaar aan de slag. Deze respons is 

natuurlijk te klein om op basis hiervan wetenschappelijk 
onderbouwde conclusies te formuleren. Maar toch zijn 

er een aantal interessante resultaten die onze aandacht 
verdienen.

De verwachtingen waarmee nieuwe collega’s naar de 
mentor kijken, komen sterk overeen met die terreinen 

waarop beginnende leerkrachten ondersteuning 
verwachten (zie onderzoek Wilkinson).  

Slechts in10  gevallen heeft de mentor de lessen 
geobserveerd en deze achteraf met de collega besproken. 

11 Collega’s op 35 kregen van de mentor ondersteuning bij 
het maken van de lesvoorbereidingen.

18 Collega’s beantwoorden de vraag of zij een mentor 
hadden bevestigend. 8 zijn hierover onzeker en 9 

antwoorden ‘neen’. 14 Nieuwe collega’s zijn van oordeel 
dat hun bij aanvang van de opdracht duidelijk gemaakt 

werd wat de rol van de mentor zou zijn. 15 antwoorden zijn 
op deze vraag negatief.

�

De oudere leerkrachten vertellen wel eens over hun instap in de job van leraar. Van aanvangsbegeleiding was er 
hoegenaamd geen sprake. In het beste geval werd aan de nieuweling verteld hoe de behandelde leerstof moest 
bijgehouden worden en welke leerplannen dienden gevolgd te worden.  

Vandaag hoort de begeleiding van startende leerkrachten tot de basistaken van de onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Het Vlaamse 
Parlement heeft hierover zelfs een decreet gestemd( zie tekstkadertje). Ook in de lopende collectieve arbeidsovereenkomst werd 
hieraan aandacht besteed. Vorig schooljaar kregen de scholen voor de eerste maal omkaderingsuren voor de begeleiding van nieuwe 
leerkrachten en stagiairs.  Voor onze 22 onderwijsinstellingen ging het in totaal over 12 lesuren in het basisonderwijs en 11 lesuren voor 
het secundair onderwijs .  U begrijpt dat dit zeer miniem is. Voor dit schooljaar wordt een gevoelige verhoging in het vooruitzicht gesteld. 
Het volume is eind september echter nog steeds niet gekend in de scholen!

Vijf terreinen waarop  beginnende leerkrachten 
ondersteund willen worden:Hulp	bij	het	nemen	van	bepaalde	beslissingenHulp	bij	het	opnemen	van	bepaalde	onderwijsverantwoordelijkheden

Keuze	bij	hulp	die	ze	wensen	bij	het	omgaan	met	specifieke	onderwijscondities

Hulp	bij	het	zoeken	van	informatie	over	faciliteiten,	beleid	en	procedures

Ondersteuning	bij	het	opstellen	van	een	individueel	persoonlijk	ontwikkelingsplan

(Wilkinson, 1997)

Nieuwe leerkrachten 

BS ‘t Hinkelpad Bornem
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toekomst
De bevraging zal een instrument zijn om op niveau van de scholengroep het mentorschap voor 
nieuwe collega’s verder uit te bouwen. 
De reacties op de bevraging zullen daarbij een element zijn.
Het algemeen kader van de functiebeschrijvingen binnen scholengroep Rivierenland 
voorziet dat een afzonderlijk traject voor aanvangsbegeleiding zal uitgetekend worden.  De 
besprekingen hierover zullen weldra opgestart worden. Toch kan dit vandaag al gebeuren.  Bij 
het doelstellingengesprek in het begin van het schooljaar kan perfect afgesproken worden dat de 
evaluatie van de beginnende leerkracht zich zal beperken tot enkele resultaatsgebieden zoals bvb. 
de voorbereiding van de lessen, het klasmanagement,.. Zo krijgt de beginnende leerkracht de kans 
om zich te focussen op zijn basistaak: het lesgeven. 
In dit verband willen we nog even onderstrepen dat wij verwachten dat voor elk personeelslid en 
voor elk resultaatsgebied de norm ‘goed’ is. Wij beseffen zeer goed dat mensen moeten kunnen 
groeien naar deze norm. Dit geldt zeker voor beginnende leerkrachten. Een goede begeleiding en 
een aangepaste nascholing voor startende collega’s zijn essentieel om hieromtrent een aantrekkelijk 
traject uit te tekenen. Ieder teamlid kan overigens zijn bijdrage hieraan leveren, al was het maar om 
de nieuwe collega te laten voelen dat hij/zij welkom is Alleen al deze menselijke houding maakt het 
begin voor de startende collega’s veel aangenamer en gemakkelijker!

Decreet	betreffende	het	mentorschap	en	de	
nascholing	in	Vlaanderen	Art.	�.

§ 1. Het mentorschap bestaat uit :
1° ondersteuning van de student/cursist tijdens de stage;
2° ondersteuning van de leraar-in-opleiding  (vanaf het 
schooljaar 2008-2009)
3° aanvangsbegeleiding gedurende het eerste jaar van de 
beroepsuitoefening als leraar.

§ 2. Elk centrum, instelling of school zorgt voor de ondersteuning 
van de student/cursist tijdens de stage, de ondersteuning van 
de leraar-in-opleiding en voor de aanvangsbegeleiding van de 
beginnende leraar. Die taken worden toevertrouwd aan één of 
meer personeelsleden die belast zijn met het mentorschap.

Onthaaldag nieuwe 

leerkrachten schooljaar 

2008 - 2009

Maandag	�	november	�008	

van	16u�0	tot	18u�0

Middenschool	Den	Brandt

Hollezijp	11

�8�0	Boom



een digitale schoolomgeving voor elke school

smartschool 

Binnen het GO! werd in de schoolvakantie een procedure voor de toewijzing van 
een digitaal leerplatform afgerond. Zeven firma’s deden mee aan  een Europese 
aanbestedingsprocedure voor een digitaal leerplatform voor alle scholen van 
de Vlaamse Gemeenschap. Uiteindelijk werd Smartschool als beste koop 
weerhouden na een procedure die meer dan twee jaar in beslag heeft genomen. 
Smartschool is in Vlaanderen marktleider op dit gebied. Ook voor de opleiding 
van de directies binnen het GO! gebruikt men reeds dit platform.
Modern onderwijs gaat niet meer uit van de ‘gemiddelde leerling’ zoals dat wel 
het geval was in het grootste deel van de vorige eeuw. Het pedagogisch project 
van het GO! onderstreept dit gegeven heel goed door te stellen dat iedereen een 
VIP is. Deze individuele benadering wordt ook benadrukt in de missie van onze 
scholengroep: “  om op duurzame wijze kwaliteitsonderwijs - met realisatie van 
maximale leerwinst en zelfontplooiingskansen voor elk individu – aan te bieden”. 

meer mogelijkheden

De voorbije decennia is de samenleving grondig gewijzigd. Mede 
hierdoor is het bezit van ‘de kennis’ niet langer het monopolie van de 

leerkracht of docent. Kennisoverdracht alleen volstaat al lang niet meer.  
Ook de rol van de leerkracht in de klas is grondig gewijzigd. In de klas 

wordt de rol van ‘coach’  steeds belangrijker. 
Een digitaal schoolplatform geeft de coachende leerkracht meer 

mogelijkheden. De gewijzigde schoolcultuur laat de leerkracht niet 
meer toe om de geïsoleerde meester of juf te zijn in de klas. Overleg 
en samenwerking horen tot de basisopdracht van elk personeelslid. 

Die moet niet enkel een loyaal, maar ook een actief teamlid zijn. 
Ook hier opent een digitaal schoolplatform zoals smartschool 

enorme perspectieven…
Sedert de voorbije schooljaren gebruiken al heel wat leerkrachten 

en onderwijsinstellingen een digitaal leerplatform. Het CVO Rivierenland 
heeft hier rond zelf een cursusaanbod uitgewerkt. Deze cursus ‘digitaal 

schoolplatform’ zal nu aangepast worden en zal meer aandacht besteden aan 
het gebruik van smartschool.6

Het aanleren van ICT-vaardigheden is een wezenlijk onderdeel geworden van ons onderwijs. De 

eindtermen bepalen de minimumdoelen die moeten bereikt worden. In het vorige nummer van ’t 

Krijtlijntje vertelden de kleuterjuffen van ’t Krekeltje hoe zij de computer zinvol gebruiken in hun 

klaspraktijk. 

Alhoewel, ‘aanleren’ is hier misschien niet echt op zijn plaats. Vele scholieren beheersen bepaalde 

ICT-vaardigheden veel beter dan hun leerkracht(en). Af en toe worden de rollen omgedraaid en 

leren de leerkrachten van de leerlingen. Ook dat is modern onderwijs: de leerkracht heeft niet 

langer het monopolie van de kennis en vaardigheden!

Ook de functiebeschrijvingen van de leerkrachten en het omkaderend personeel bevatten 

ICT- componenten  als resultaatsgebieden en als competenties. Onze scholen stimuleren hun 

teamleden om nascholing ICT te volgen. Ook de scholengroep wil hierin een rol spelen: ICT kan 

immers een belangrijk instrument zijn in het kader van de onderwijsvernieuwing.

Bovendien wijzen verschillende doorlichtingverslagen expliciet naar het ontbreken van een 

ICT – planning op schoolniveau.  



stapsgewijs

Het is de ambitie om alle scholen én teamleden op termijn van enkele 
schooljaren te laten werken met dit digitaal schoolplatform.  Binnen 
scholengroep Rivierenland werd afgesproken dat alle scholen een actieplan, 
gespreid over drie schooljaren, hiervoor  uittekenen. 
U zal als lid van het schoolteam hier de komende weken en maanden 
ongetwijfeld bij betrokken worden op het niveau van de school. Hierbij willen 
wij toch wel onderstrepen dat het niet de bedoeling is dat de scholen vanaf 
dag ‘x’ het digitale leerplatform op bevel gebruiken en al het bestaande 
overboord gooien. In tegendeel, wij willen dat de scholen stapsgewijs het 
gebruik van een digitaal leerplatform zullen integreren. 
Een digitaal leerplatform kan gebruikt worden voor de verschillende 
aspecten van het schoolgebeuren. Ruwweg kunnen wij volgende indeling 
maken: pedagogisch gebruik (e-learning), administratieve werking en 
communicatie. De komende weken zullen de directies binnen onze 
scholengroep zelf een intensieve cursus over ‘het gebruik van een 
digitaal schoolplatform’ volgen. Dit kan de  implementatie en het goed 
gebruik van smartschool in onze scholen enkel ten goede komen.  Ook 
via ’t Krijtlijntje houden wij u op de hoogte en zullen wij u regelmatig 
informeren over goede praktijkvoorbeelden!

�

ICT- eindtermen gewoon basisonderwijs en 
buitengewoon basisonderwijs, types 1, 2, 7, 8 
 
 De leerlingen:
1  hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te 

ondersteunen bij het leren.
2  gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 
3  kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4  kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5  kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 
6  kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken 

en bewaren. 
7  kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 
8 kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te 

communiceren. 

ICT-eindtermen secundair onderwijs A- en B-stroom, 
en BUSO OV3 
 De leerlingen:
1.  hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te 

ondersteunen bij het leren. 
2.  gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 
3.  kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 
4.  kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 
5.  kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 
6.  kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 
7.  kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 
8.  kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te 

communiceren. 
9.  kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICT-

toepassingen. 
10.  zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik. 



scholengroep rivierenland voert groen investeringsbeleid

8

Noteer	in	dit	verband	
alvast	1�	februari	�009	

in	uw	persoonlijke	agenda.	
Die	dag	is	het	opnieuw

overige infra
3.469.191,16 euro

58%

energiebesparing
2.549.691,84  euro

42%

Nu de eerste schoolmaand voorbij is, komen de donkere wintermaanden weer 
snel dichtbij. De verwarming gaat straks weer aan. 
Zowel vanuit ecologisch oogpunt als vanuit financieel oogpunt hebben onze 
scholen er belang bij om zuinig om te springen met energie. Natuurlijk moeten 
de lessen kunnen verlopen in comfortabele omstandigheden.  Het ARAB (het 
Algemeen Reglement op de ArbeidsBescherming) is ook van toepassing op 
de scholen. In een klaslokaal moet de minimumtemperatuur 20 °C zijn. In een 
werkhuis is dit 15 graden. 
De scholengroepen werden operationeel in 2000. Elk jaar ontvangt onze 
scholengroep middelen voor het onderhoud van de gebouwen (1,9 miljoen euro)  
en voor kleine verbeteringswerken (2,8 miljoen euro).  De voorbije jaren zijn er 
bijkomende middelen toegekend (zowel door het GO! als door de minister) voor 
investeringen in rationeel energieverbruik (1,3 miljoen euro). De vermelde cijfers 
zijn deze van 2000 tot 2007. 

Van de beschikbare middelen werd dan 2,5 miljoen euro gebruikt voor 
investeringen in rationeel energieverbruik. Dit is niet minder dan 42% van de 
investeringsenveloppe. Een spectaculair hoog aandeel. 
De keuze voor een REG-beleid is van bij de aanvang een groen aandachtspunt 
geweest voor scholengroep Rivierenland. Deze investeringen zorgen er voor dat 
de scholen meer middelen overhouden voor hun onderwijsopdracht!  Zonder deze 
forse investeringen in REG zouden onze scholen nu veel meer moeten uitgeven 
voor energie. Het afsluiten van 1 leveringscontract voor elektriciteit en aardgas 
voor alle scholen van het GO! helpt hierbij natuurlijk ook. Voor 2008 en 2009 
worden elektriciteit (door Electrabel) en aardgas (door Luminus) geleverd aan 
vaste grondstofprijzen. De spectaculaire prijsstijgingen gaan dus voorlopig aan 
ons voorbij!
Dit kalenderjaar heeft minister Frank Vandenbroucke enorm veel geld vrij gemaakt 
voor energiebesparende investeringen in de schoolgebouwen. Voor onze 
scholengroep gaat het zo maar eventjes over 1 miljoen euro. Het leeuwenaandeel 
van deze REG-investering zal gebeuren in de vervanging van bestaande 
ramen. Op niveau van scholengroep Rivierenland investeren wij ook fors in 
energiebesparing in het sportcomplex. De toewijzingsprocedure in is haar laatste 
fase. De uitvoering zal (hopelijk) in 2009 gebeuren.
Dat alles is natuurlijk geen reden om het beleid om te gooien of om kwistig gaan 
om te springen met energie. Als onderwijsinstelling hebben wij trouwens ook op 
dit vlak een voorbeeldfunctie te vervullen.

2.549.691 euro  investeringen 
in rationeel energiegebruik 


