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30 juni is voor de leerlingen de laatste schooldag. Ook 
voor de leerkrachten begint op 1 juli de zomervakantie. 
Directies, bestuurspersoneel, opvoeders, 
administratieve medewerkers en onderhoudspersoneel 
doen er nog enkele werkdagen bij voordat ook zij in 
vakantie gaan.  
De eerste week van juli blijft het nog druk op school: de 
afsluiting van het schooljaar, de nieuwe inschrijvingen, 
de voorbereiding van het nieuwe schooljaar,… Maar 
toch is het vanaf 1 juli helemaal anders op school: de 
stilte overheerst. Soms heeft het zelfs iets onwezenlijks, 
maar dat is ook logisch want een school zonder 
leerlingen: dat is geen echte school! En dat blijft zo tot 
de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Pas op 
1 september wordt de school pas echt weer school. 
Collega’s die al een poosje meedraaien, verbazen er 
zich telkens weer over hoe snel zo’n schooljaar wel 
voorbij is.  Dat komt waarschijnlijk ook omdat wij zo 
geëngageerd zijn voor ons werk én voor de leerlingen 
en cursisten waar wij elke dag mee werken.
Bij het einde van het schooljaar kijken wij meteen 
ook al vooruit naar het nieuwe schooljaar. Tijdelijke 
leerkrachten vragen zich af of zij volgend jaar nog een 
job zullen hebben, al dan niet in dezelfde school.  De 
positieve evolutie van onze schoolbevolking heeft er de 
voorbije jaren voor gezorgd dat het moeten inkrimpen 
op het personeelsbestand eerder de uitzondering was. 
De schaarste op de arbeidsmarkt zorgt er overigens 
voor dat leerkrachten die voldoening geven vrij vlot aan 
het werk kunnen. 

Een nieuw schooljaar brengt bijna traditioneel ook 
nieuwigheden. Sommige collega’s hebben het hier wel 
eens moeilijk mee. Dat is voor een deel ook begrijpelijk: 
onze personeelsleden, onze teams leveren goed werk, 
de ouders zijn tevreden, de kwaliteit van ons onderwijs 
wordt geprezen. En dan toch… altijd maar vernieuwen!?
Als onderwijs kunnen wij echter niet naast het feit 
dat onze samenleving zich ook snel vernieuwt op alle 
vlakken. Wij kunnen het ons als onderwijs dan ook niet 
veroorloven om stil te blijven staan.  
Meer nog: wij hebben als onderwijs een 
voorbeeldfunctie! Als wij aan onze leerlingen vertellen 
dat zij fl exibel zullen moeten zijn, dat zij ook na hun 
opleiding zullen moeten blijven leren en zich aanpassen, 
dan moeten wij beseffen dat wij die regels ook aan 
onszelf moeten opleggen. Dat wil helemaal niet zeggen 
dat wij nu niet goed werken of geen goede resultaten 
zouden halen. Alleen moeten wij de ambitie hebben 
om onze werking constant te verbeteren. Dat moet niet 
hals over kop gebeuren, maar gefocust op een aantal 
prioriteiten. Pas dan wordt de voortdurende vernieuwing  
ook draagbaar. En ja: onderwijs, dat is elk schooljaar 
opnieuw beginnen! Dat beseffen wij pas goed doordat 
er een zomervakantie is.

Luc Van Gasse
Algemeen Directeur

zomervakantie !



geen windowdressing
Het gaat hier duidelijk niet over 
windowdressing, maar wel over 
een feitelijke toestand. Enkele 
voorbeelden ter illustratie:

• Onze scholen baseren zich op hetzelfde pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;

• Onze scholen behoren tot hetzelfde schoolbestuur  ‘scholengroep Rivierenland’, GO!  Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap;

• Onze scholen zetten sterk in op het gezondheidsbeleid;

• Scholengroep Rivierenland stimuleert heel sterk de onderwijsvernieuwing in onze scholen;

• Door een intensievere samenwerking tussen lager en secundair onderwijs proberen wij de overgang van basis naar 
secundair zo harmonisch mogelijk te laten verlopen;

• Onze leerlingen en scholen worden deskundig begeleid door eenzelfde centrum voor leerlingbegeleiding;

• Als leerlinggerichte scholen primeert bij  de leerlingenoriëntatie het belang en de talenten van de leerling boven de 
structuren.

Scholengroep Rivierenland 
gebruikt als baseline ‘Klein 
– Brabant, Rupelstreek 
en Vaartland’. Het is een 
duidelijke verwijzing naar 
de drie regio’s die samen 
ons werkingsgebied vormen.  
Binnen deze onderscheiden 
regio’s willen wij dat onze 
scholen nog veel nauwer 
gaan samenwerken. De 
ambitie moet zijn om samen 
1 school te zijn  én ons zo  
ook naar de buitenwereld te 
profileren.

wij zijn samen 1 school !

structuren.
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En ongetwijfeld kan u zelf nog wel een aantal voorbeelden aanhalen. De grote 
gelijkgezindheid in het schoolbeleid is zonder meer een sterk punt, vooral voor onze 
leerlingen.  Het is onze ambitie om deze sterkte in de toekomst verder uit te bouwen.  

In de beleidsprioriteiten van scholengroep Rivierenland voor de periode 2009 – 2011 
gaat veel aandacht aan de samenwerking tussen alle scholen binnen de regio’s 
Klein – Brabant, Rupelstreek en Vaartland.  Het feit dat niet overal de doorstroming 
van basis naar secundair optimaal verloopt, speelt hier vanzelfsprekend mee.  Het is 
daarom belangrijk dat wij de idee ingang doen vinden dat de leerlingen in feite van 
het eerste kleuterklasje tot het laatste jaar van het secundair in dezelfde regioschool 
school lopen. 
Vooral de overstap van basis- naar secundair onderwijs is voor de leerlingen een 
hele grote stap. De eerste graad van het secundair onderwijs kent nog geen 
opdeling in ASO – BSO – TSO – KSO. Die keuze wordt pas na de eerste twee jaar 
gemaakt.  In onze scholen wordt in de eerste graad enorm veel aandacht besteed 
aan de studiekeuzebegeleiding van de leerlingen. De blauwdruk voor de hervorming 
van het secundair onderwijs zet deze rol nog eens extra in de verf. Het is dan ook 
belangrijk dat alle betrokkenen én in de eerste plaats de ouders hierover goed 
geïnformeerd worden bij het maken van hun keuzes. Het is die boodschap die wij 
moeten communiceren!2



3 regioscholen: 3 regiomagazines
In al onze scholen gebeuren ontzettend veel positieve zaken, helaas dringen zij 
niet altijd door tot ons doelpubliek.  Naast de  eigen schoolpublicatie starten wij 
vanaf volgend schooljaar met drie regiomagazines om de idee van de regioschool 
verder uit te bouwen.  Naast schoolgebonden informatie zal er ook ruimte zijn voor 
schooloverstijgende bijdragen.
Het redactionele werk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecties, 
met ondersteuning van medewerkers van de scholengroep.  De regiopublicaties zullen 
tweemaal per schooljaar verspreid worden onder de ouders van onze leerlingen. 
Van bij aanvang zullen ouders ook gesensibiliseerd worden om de nieuwsbrief 
elektronisch op te vragen. Via smartschool beschikken alle ouders immers over 
een co-account.  Wij zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de elektronische 
communicatie tussen ouders en school sterk aan belang zal toenemen. Daarom 
ook voorzien wij van bij de aanvang deze optie.  Onze klanten blijven natuurlijk de 
keuze behouden tussen een papieren versie of de elektronische versie van de GO! 
regiomagazines. 

zorg dat ze ons kennen en... dat ze voor ons kiezen
Een modern communicatiebeleid mikt op verschillende doelgroepen en benadert 
deze doelgroepen ook anders. In functie van de doelgroep wordt ook een ander 
communicatiemiddel gebruikt. De drie regiomagazines waarmee wij volgend 
schooljaar van start gaan, hebben duidelijk de eigen ‘klanten’ als doelpubliek.
Met ’t Krijtlijntje richten wij ons dan weer tot het personeel.
Daarnaast blijft het natuurlijk van groot belang om ook te communiceren naar het 
brede publiek.  Met dit soort initiatieven willen wij dat de mensen ‘ons kennen’, dat 
toekomstige potentiële klanten ons als een volwaardige keuze beschouwen én dat 
zij uiteindelijk ook voor ons kiezen. Volgend kalenderjaar zullen wij in alle regio’s van 
Rivierenland hieromtrent nieuwe initiatieven nemen. Blijft natuurlijk dat de mond-aan-
mond-reclame de goedkoopste en de beste publiciteit is die men kan voeren.  U 
speelt daar als personeelslid een cruciale rol in: u bent een ambassadeur voor onze 
school én ons net!
Wij weten dat u zich ook zo gedraagt. U moet ook beseffen dat uw werk en uw 
houding er heel sterk toe bijdragen dat ouders voor ons kiezen!

de regioschool uitbouwen
Daarbij is het ook van cruciaal belang 
dat onze klanten zeker het gevoel krijgen 
dat de lagere en secundaire scholen 
echt samen een regioschool vormen. 
Dat betekent dus ook dat onze scholen 
zich duidelijk profileren als GO! Klein – 
Brabant, GO! Rupel en GO! Vaartland. 
Wij hebben hiervoor verschillende 
communicatiemiddelen ter beschikking.
Het eerste en voornaamste 
communicatiemiddel is ons eigen 
personeel. In de eerste plaats zorgen 
onze 1.100 medewerkers dag in dag uit 
door hun dagelijks werk ervoor dat onze 
klanten hun keuze bevestigd weten. Elke 
negatieve uitlating – bewust of onbewust 
- over een andere collega of een andere 
school kan een beïnvloedende keuze 
hebben op de ouders.  Het is dan 
ook de deontologische plicht van elk 
personeelslid om door woord en daad 
bij te dragen tot een versterking van het 
imago van de eigen school, de scholen 
uit de regio en het GO! 

u hebt goed gekozen
Het communicatiebeleid van het 
GO! heeft de voorbije jaren een 
echte facelift gekregen. Dat merk 
je ook in onze scholen. Ook op 
het niveau van scholengroep 
Rivierenland zijn de voorbije jaren 
grote inspanningen geleverd 
om het communicatiebeleid van 
de scholen en de scholengroep 
te professionaliseren.  Voor de 
schooldirecties werden er ook 
verschillende nascholingssessies 
communicatiebeleid 
georganiseerd.
Zoals met elke nascholing is 
het ook hier de bedoeling om 
het ‘geleerde’ om te zetten in 
de praktijk van elke dag.  En 
ook voor scholen geldt dat een 
van de aandachtspunten in het 
communicatiebeleid de bevestiging 
van de gemaakte keuze moet zijn.  
U herkent ongetwijfeld wel het 
reclamespotje van op de radio ‘ u 
hebt goed gekozen…’. 
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dag van de schoolraden: een overdonderend succes !

een participerende navorming
De collega’s, ouders en sympathisanten die een mandaat 
in de schoolraad opnemen, doen dit met volle overgave. 
Zij hebben ook veel vragen over wat zij nu van hun 
engagement in de schoolraad kunnen verwachten. 
Een vaak gehoorde opmerking van leden van de 
schoolraden is dat zij niet het gevoel hebben een 
daadwerkelijke inbreng te hebben in de schoolwerking. 
Op het ogenblik dat de schoolraad een advies dient 
te verstrekken, blijkt dat alles al tot in de puntjes is 
voorbereid en dat er dus nog maar weinig kan gewijzigd 
worden.  Dit soort opmerkingen hoor je niet enkel bij 
leden van onze schoolraden.  
En toch kan het anders. In verschillende van onze 
schoolraden wordt er tijd gemaakt om over onderwerpen 
te praten, los van de onmiddellijke  en verplichte 
agendapunten. Het is juist op dergelijke momenten dat 
de betrokkenheid het hoogst is.
Op deze wijze kan er vrij lang vooraf nagedacht en 
gepraat worden over de koers die de school wil varen. 
Het is op basis van deze goede voorbeelden dat de 
derde dag van de schoolraden werd ontwikkeld. De 
ambitie was aan te tonen hoe op een schoolraad 
daadwerkelijk overleg kan georganiseerd worden, zonder 
dat dit bedreigend hoeft te zijn voor wie dan ook. En 
vanzelfsprekend moet er daarbij op gelet worden dat de 
vergadering niet ontaardt in een praatbarak.
De deelnemers kregen in kleine groepjes ruim de kans 
om zelf actief mee te denken en te praten over de 
onderwerpen. Scholengroep Rivierenland gaf dus zelf 
het voorbeeld over hoe participatie in de praktijk kan 
omgezet worden.
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nadruk op participatie 
In onze huidige samenleving staan inspraak en overleg 
sterk in de belangstelling. Het zijn wezenlijke kenmerken 
van onze democratie. In het onderwijs, net als in zoveel 
andere organisaties en openbare instellingen worden 
inspraak en participatie opgelegd in decreten en 
regelgeving.
Hierin schuilt meteen een eerste gevaar: Inspraak en 
overleg kan je op een formele wijze benaderen. Het 
bestuur zorgt er dan voor dat alle voorgeschreven 
inspraak- en
overlegstappen zijn ondernomen. Het GO! onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap heeft een visie op inspraak en 
participatie die veel verder gaat dan het puur formele en 
administratieve. 

Het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap somt enkele basisvoorwaarden 
op om dit in de praktijk om te zetten:

• inkijk (informatie van alle betrokkenen); 
• inzicht (door coördinatie) via overlegstructuren;
• inspraak (door communicatie) door echte 

participatiemogelijkheden in alle geledingen van het 
GO!. 

De nadruk op overleg en participatie kadert ook in een 
visie op schoolbeleid. De missie van scholengroep 
Rivierenland stelt: ‘Als democratisch werkende Vlaamse 
Openbare Instelling integreert Scholengroep Rivierenland 
openbaarheid van bestuur, openheid van beleidsvoering, 
inspraak en participatie volwaardig in de werking.’  In haar 
missie pleit onze scholengroep ook voor leerlinggerichte 
scholen. Wat u daaronder dient te begrijpen, leest u in het 
kadertekstje op de volgende bladzijde.

Op 25 april organiseerde scholengroep Rivierenland voor de derde maal de dag van de schoolraden. 

de schoolraad van mijn school
De schoolraad is volgens het bijzonder decreet van het gemeenschapsonderwijs het adviesorgaan op het niveau van de 
school. In het bijzonder decreet formuleert het Vlaamse Parlement het zo: ‘Elke school wordt bestuurd door een directeur, 
bijgestaan door een adviserende schoolraad.’

een sociale mix
Rond elke tafel zaten een tiental aanwezigen. Het had een 
schoolraad kunnen zijn. Een of twee directies schoven mee aan 
tafel. Logisch want ook op de schoolraad hoort de schoolleider er 
als ‘raadgever’ bij. De ronde tafels waren een echte sociale mix: 
vertegenwoordigers uit verschillende schoolraden, een mix van 
personeel, ouders en externen. Aan elke tafel zat ook minimaal 
één lid van de Raad van Bestuur van onze scholengroep.
Als tafeldame of –heer waren 10 externen aangetrokken. Ja, 
zelfs onze nieuwe afgevaardigd bestuurder mevr. Raymonda 
Verdyck maakte tijd vrij en leidde het gespreksthema rond ‘de 
publicatie voor ouders’. Voor haar was dit meteen ook een unieke 
gelegenheid om de sfeer van de werking van een schoolraad te 
proeven.

Mevr. Raymonde Verdyck (rechts) fungeerde als 
gespreksleider. Net als dhr. Eddy Baldewijns en alle andere 
genodigden vonden zij de organisatie van de dag van de 
schoolraden en het concept ervan een voorbeeld van goede 
praktijk.
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de vijf cases
• De organisatie van een geïntegreerde werkperiode is dit een 

onderwerp dat dient besproken te worden op de schoolraad 
en welke informatie verwacht u van de directeur?

• In de school werken tijdelijke en vastbenoemde leerkrachten. 
De vaste benoemingen  worden telkens uitgesproken op 1 
januari. Vindt u dit een onderwerp dat op de schoolraad dient 
besproken te worden en welke informatie verwacht u van de 
directeur?

• Scholengroep Rivierenland wil naar alle ouders van de 
leerlingen in het leerplichtonderwijs vier maal per jaar een 
regiomagazine publiceren. Vindt u dit een onderwerp dat op 
de schoolraad dient besproken te worden?

• Het aankoopbeleid van de school inzake computers, 
smartborden (elektronische borden, … Is dit volgens u een 
onderwerk voor op de schoolraad?

• In het kader van het algemeen beleid komt op de volgende 
schoolraadvergadering de algemeen directeur langs. 
Formuleer een vijftal vragen die u aan hem zou willen stellen.

proeven van 
Proeven hoe een schoolraad rond soms moeilijke en ingewikkelde 
thema’s kan werken, dat was uiteindelijk het opzet van het 
vormingsgedeelte. Voor elk van de thema’s was een twintigtal 
minuten uitgetrokken. Het feit dat veel deelnemers de tijd wat te 
kort vonden om een bespreking ten gronde te kunnen houden, 
is het beste bewijs dat de voornaamste doelstelling van het 
vormingsgedeelte volledig geslaagd was. Het was immers niet 
het opzet om op deze zaterdagnamiddag de thema’s volledig 
te behandelen. Het opdoen van inspiratie voor de werking in 
de komende vier jaar was dat wel. Uit de bevraging die de 
scholengroep organiseerde blijkt dat 90 % de onderwerpen 
inspirerend vond voor de eigen werking binnen de schoolraad.
In het voortgezet onderwijs spreken zij van ‘grootste onderscheiding’ 
bij het behalen van een dergelijk resultaat op proeven!
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in de praktijk

Sommige van de vijf geselecteerde thema’s kunnen zonder 
veel inspanningen hernomen worden op de schoolraden. 
Dat is zeker het geval voor bijvoorbeeld ‘de organisatie van 
gwp’s’. De globale werking kan in enkele minuten toegelicht 
worden, aansluitend kan een open gesprek georganiseerd 
worden. Ook de financiering van deze meerdaagse 
schooluitstappen moet hierbij natuurlijk aan bod komen. Op 
basis van deze bespreking kan de werking dan bijgestuurd 
worden. 
En nu wij het toch over financiën hebben: de meeste van 
onze scholen beschikken over ruime financiële reserves. Het 
verhaal van ‘Er is geen geld.’ is dan ook (buiten misschien 
1 of 2 basisscholen) niet meer dan een dooddoener. Het 
is op zich een goede zaak dat onze scholen in staat zijn 
om reserves op te bouwen. Onderwijsinstellingen zijn 

evenwel geen financiële instellingen. Het moet de bedoeling 
zijn om met deze reserves projecten te realiseren die de 
schoolwerking duurzaam verbeteren. De Raad van Bestuur 
heeft bij de bespreking van de jaarrekening 2008 aan 
de betrokken directies gevraagd om prioriteiten voor de 
besteding van deze reserves voor te stellen. Dit mag en 
kan niet louter het werk zijn van de directie van de school. 
Het lijkt dan ook logisch dat de directeur in de eerste 
plaats de nodige informatie verstrekt aan de schoolraad, 
gekoppeld aan een stappenplan over de opmaak van deze 
bestedingsnota. Het is meteen een ideale gelegenheid 
om een eerste overleg te hebben over welke prioriteiten 
eventueel in aanmerking komen. 
Enkele maanden later kan dan een ontwerp van 
bestedingsnota voor een formeel advies worden voorgelegd 
voor advies aan de schoolraad (en waarom niet: ter 
informatie  aan het personeel, en na een overleg met het 
personeel?!).

leerlinggerichte scholen
Leerlinggerichte scholen worden gekenmerkt door een 
goede samenwerking en een grote inzet van de leerkrachten. 
Leerlinggerichte scholen worden omschreven als 
onderwijsvernieuwend en schenken aandacht aan de interesses 
van hun leerlingen. Dit alles leidt tot een hoge mate van 
beleidsbenutting. De directie probeert haar leerkrachten actief  in 
het ruimere schoolbeleid te betrekken: de missie en visie,de keuze 
en aankoop van didactisch materiaal, de professionele ontwikkeling 
van leerkrachten, reglementen en onderwijsvernieuwingen. 
Centraal in het schoolbeleid staan de leerlingen. Niet enkel de 
studieresultaten, maar ook hoe leerlingen zich op school voelen, 
krijgt aandacht. De leerlinggerichte school peilt naar de behoeften 
van leerlingen en ouders. De school staat open voor alles wat 
haar werking verbetert. Ook ouders hebben hun inbreng. Ze zijn 
medeopvoeders met een belangrijke mening. De school voert een 
open dialoog met hen.

Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid, Jan Vahoof en Peter Van Petegem,
Wolters Plantyn, 2006

ALGEMENE VERGADERING SCHOLENGROEP RIVIERENLAND

Naast de formele agendapunten zal vooraf ook toelichting gegeven 
worden over de fi nanciering van onze scholen . 

Alle leden van de schoolraden worden uitgenodigd op deze algemene 
vergadering. Scholengroep Rivierenland gaat hiermee in op suggesties 
en vragen geformuleerd op de dag van de schoolraden

woensdag 2 september 20 uur, Middenschool Den Brandt

agenda: Bekrachtiging jaarrekening 2008
 Bekrachtiging begroting 2009   

‘hoe worden onze scholen gefinancierd?’
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Scholengroep Rivierenland trekt lessen

Een open en lerende organisatie tracht uit opmerkingen en suggesties 
lessen te trekken om de eigen werking te verbeteren. De 3de dag van de 
schoolraden was voor Scholengroep Rivierenland dan ook een uitgelezen 
moment om het oor te luisteren te leggen naar kansen om de werking 
van de scholen en de scholengroep te verbeteren. 

Op dinsdag 9 juni bespraken het college van directeurs en de raad van 
bestuur een aantal verbeterpunten. Wij staan even stil bij een tweetal 

voorbeelden. 

Informatiedoorstroming

De nood aan informatie over de werking en de beslissingen van de 
scholengroep kwam sterk naar voor. 

Er was reeds afgesproken dat op elke schoolraad het punt ‘beslissingen 
Raad van Bestuur’ zou geagendeerd worden. De leden van de 
schoolraden krijgen de beslissingen elektronisch (bij voorkeur via 
smartschool) doorgestuurd. 

De personeelsleden zullen de beslissingen van de Raad van Bestuur 
kunnen raadplegen op de ‘intradesk’ van de eigen school. Leden van 
de schoolraad of personeelsleden kunnen het overwegend gedeelte op 
eenvoudige vraag inkijken op het secretariaat van de school. 

 Beeld van de school

Het imago van een school wordt voor een groot deel gemaakt door het 
‘beeld’ van de school en de schoolomgeving. Verschillende deelnemers 
aan de dag van de schoolraden vroegen hier terecht aandacht voor. 

Natuurlijk kunnen wij niet alle problemen oplossen. Naar 
onderhoudswerken toe, doen de scholengroep en de scholen reeds 
belangrijke inspanningen. De technische ploeg van de scholengroep is 
hierin een belangrijke schakel. De technische ploeg zwerft uit over de 
schooldomeinen en realiseert kleine, grote en soms zeer grote projecten. 
Een vierde lid werd aangeworven om nog beter te kunnen inspelen op de 
noden van de scholen. Door het deskundig  werk van deze medewerkers 
wint de scholengroep hun loon dubbel en dik terug. 

Maar daarnaast is er ook een aandachtspunt voor ieder van ons én een 
punt dat geen geld kost! 

Wij kunnen niet voldoende onderstrepen dat het beeld van een 
'nette en verzorgde school' ook bepaald wordt door de onmiddellijke 
schoolomgeving. Het voorbeeld werd gegeven van sigarettenpeukjes 
die (door het rookverbod op  de schooldomeinen) aan de ingang op 
het voetpad liggen. Rokende leerkrachten aan de ingangspoort van 
de school geven trouwens een zeer slecht signaal in het kader van het 
gezondheidsbeleid. Directeur en personeelsleden wordt gevraagd hier 
aandacht voor te hebben!
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atheneum Willebroek in de spotlights
Op zaterdag 2 mei 2009 brachten de leerlingen van Atheneum Willebroek een heus 
muziek- en toneelspektakel in de gemeentelijke feestzaal. Het plan om dit te doen ontstond 
een aantal jaar geleden toen enkele leerkrachten op school startten met een muziek- en 
zanggroepje en lessen toneel tijdens de middagpauzes. Omdat de leerlingen over heel wat 
talent bleken te beschikken, wilden de enthousiaste leerkrachten hier uiteraard eens mee 
naar buiten treden. 

oma- complot en vrienden en vriendinnen 
Dit jaar beslisten ze om hun krachten te bundelen en een mooie productie op het getouw te zetten. 
Campus De Vaart (1ste graad) bracht onder leiding van mevr. Debusschere, mevr. De Voecht, mevr. 
Janssen en mevr. Meersman een aangepaste versie van ‘Het Oma-complot’, naar het gelijknamige 
jeugdboek van Anthony Horowitz. Campus Vaartland (2de en 3de graad) speelde ‘Vrienden en 
vriendinnen’, een bestaand stuk van Ed. Vanderweghen dat werd uitgebreid met de hulp van mevr. 
Heuvinck en mevr. Verdickt. Het muzikale gedeelte van de show bestaande uit live muziek en zang 
tussen de verschillende scènes werd gecoördineerd door mevr. Rillaerts en mevr. Van Looy. 

De beide stukken werden gebracht door enthousiaste leerlingen uit verschillende klassen. Het feit dat 
jongeren met een zeer verschillende achtergrond op die manier samenwerken, geeft het evenement 
op zich al een enorme meerwaarde. Ook voor de betrokken leerkrachten van beide campussen was 
dit een uitstekende gelegenheid om elkaar weer wat beter te leren kennen. De fusie tot Atheneum 
Willebroek is ten slotte nog geen twee schooljaren oud en we zijn dan ook ontzettend trots om nu 
reeds een gezamenlijk evenement te kunnen presenteren.

Repetities werden voornamelijk tijdens middagpauzes en andere vrije momenten georganiseerd. 
Het hele verlengde weekend van 1 mei stond voor de deelnemers in het teken van hun optreden, 
maar het resultaat mocht er dan ook zijn! Ware kippenvelmomenten werden gevolgd door zeer 
humoristische delen, wat resulteerde in een gevarieerd programma voor jong en oud. 
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warm applaus 

Dat vonden ook de mensen van het GO! die de 
voorstelling kwamen bekijken in het kader van de 
wedstrijd die werd uitgeschreven ter viering van 20 
jaar GO!  De productie werd immers ingezonden 
voor deze wedstrijd en behoort tot de 20 laureaten 
die nog kans maken op de overwinning, maar 
eerlijk gezegd: het harde werk van de leerlingen 
en hun begeleidende leerkrachten werd al 
beloond doordat ze voor een volle enthousiaste 
Willebroekse feestzaal mochten spelen. Het warme 
applaus en de positieve reacties na afloop zorgden 
nu reeds voor de belofte dat het zeker niet bij deze 
eerste keer zal blijven. 

Wij kijken er alvast naar uit


