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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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een ketting van 
kwaliteitsscholen
Scholengroep Rivierenland groepeert de scholen en 
de centra van het GO! Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap in de regio’s Klein-Brabant, Vaartland 
en Rupelstreek.

Onze basisscholen kennen ook dit jaar opnieuw 
een forse leerlingenwinst ( +71). Onze secundaire 
scholen verliezen 59 leerlingen ten opzichte van 
vorig jaar. Gelet op de demografische terugloop in 
de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar in de regio was deze 
daling te verwachten.
Onze scholen en centra zijn sterk verschillend: 
kinderdagverblijven voor peutertjes (-2, 5 jaar) 
en centra voor volwassenonderwijs en deeltijds 
kunstonderwijs. Kleine scholen (De Schorre in 
Sint-Amands met dit schooljaar iets meer dan 100 
leerlingen) en grote (Atheneum Willebroek: 630), 
scholen met sterk leerlingengroei (uitschieter is 
Boom Park: van 397 in 2001 naar 577 vandaag), 
maar ook soms met een terugval, scholen voor 
gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon 
onderwijs, scholen in landelijke gebieden en 
residentiële gemeenten (zoals De Blokkendoos in 
Aartselaar) en scholen in centrumgemeenten (bvb 
‘t Venneke in Willebroek en Hoeksteen - Krekeltje in 
Boom), secundaire scholen met een uitgesproken 
arbeidsmarktgericht profiel (bvb Technisch Atheneum 
Den Biezerd) en secundaire scholen met een 
sterke poot algemeen secundair onderwijs (onze 
Middenschool in Boom en de athenea in Boom, 
Willebroek Klein-Brabant). 
De verschillen tussen onze scholen en hun 
schoolbevolking kunnen dan groot zijn, een aantal 
fundamentele waarden en een gemeenschappelijke 

visie op onderwijs en opvoeding zijn een 
hecht bindmiddel tussen onze scholen 
en centra. Vanuit de scholengroep 
trachten wij de werking van de scholen 
en centra te ondersteunen en ook 
te versterken in een streven naar 
voortdurende kwaliteitsverbetering. Uit 
de bevraging welbevinden  blijkt dat 
wij daarbij kunnen steunen op sterk 
gemotiveerde schoolteams. 
De scholen en centra van onze 
scholengroep vormen werkelijk een 
ketting van kwaliteitsscholen, zoals in de 
titel staat. Deze ketting versterken is een 
van de belangrijke beleidsprioriteiten 
voor onze scholengroep. Het beter 
afstemmen, het op elkaar laten 
aansluiten van de verschillende 
onderwijsniveau’s en scholen, het 
versterken van de doorstroming tussen 
onze scholen zijn daar een wezenlijk 
onderdeel van. De ketting met nieuwe 
logo’s die door dit nummer van ’t 
Krijtlijntje loopt, wil deze onderlinge band 
beklemtonen.  De perceptie van een 
ketting van kwaliteitsscholen willen wij 
ook in de geesten en in het straatbeeld 
versterken via het communicatiebeleid. 
De foto naast dit artikel geeft u 
alvast een voorproefje van hoe wij de 
komende jaren onze aanwezigheid in het 
straatbeeld willen versterken!

Luc Van Gasse
Algemeen Directeur
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perspectief 2015 van start !
In ’t Krijtlijntje van maart 2011 bespraken wij eerder de 
hervorming van het onderhoud van onze scholen. Vooraf 
lijkt het nodig om nog even het hoe en het waarom in 
herinnering te brengen.

geen keuze !
Algemeen Directeur Luc Van Gasse: “Indien wij geen 
structurele maatregelen nemen zullen wij in 2015 
een jaarlijks tekort hebben op onze begroting van 
950.000 euro. De stijging van de loonkost voor het 
onderhoudspersoneel op zich is verantwoordelijk voor 
meer dan 800.000 euro. Indien wij er niet in slagen 
de kosten voor het onderhoud te verlagen, zullen onze 
scholen veel minder geld hebben voor hun feitelijke 
opdracht: onderwijs verstrekken. Wij hebben geen keuze. 
Niets doen hypothekeert de toekomst van onze scholen!
Ik wil hierbij toch even onderstrepen dat het niet de 
hoge lonen van deze personeelscategorie zijn die 
hier verantwoordelijk voor zijn. Integendeel de lonen 
van de medewerkers in de schoolcleaning zijn aan 
de lage kant. Hopelijk zal in een volgende collectieve 
arbeidsovereenkomst hier aandacht voor zijn, zodat 
schoolbesturen hun medewerkers beter kunnen verlonen.”

pilootproject 
De hervorming van het onderhoud kreeg de naam 
“Perspectief 2015” mee en zal gefaseerd worden 
ingevoerd. Het is meer dan een besparingsvoorstel: het 
project formuleert ook heel duidelijk de doelstelling om de 
netheid van de schooldomeinen te bewaken. Op sommige 
domeinen wil dit ook heel uitdrukkelijk zeggen: de netheid 
verhogen. De bevraging welbevinden van het personeel 
van de scholengroep geeft duidelijke vingerwijzigingen naar 
die domeinen waarvan het personeel vindt dat hygiëne en 
netheid een probleem zijn. 
De hervorming gebeurt niet hals over kop, maar wordt over 
enkele jaren gespreid. Vandaag is er één domein – instelling 
waar de hervorming volledig is ingevoerd. Omdat op de 
schooldomeinen De Linde en ‘t Hinkelpad in Bornem de 
afvloeiing  van het onderhoudspersoneel het scherpst werd 
aangevoeld, kwam deze entiteit meteen ook als eerste aan 
bod. Perspectief 2015 heeft meteen zijn pilootproject.
De eerste fase is het precies opmeten van de oppervlakten. 
De toekenning van uren voor onderhoud gebeurt op basis 
van oppervlakte, gekoppeld aan het gebruiksdoel. De 
oude metingen (als die ooit echt gebeurd zijn) dateren 
van meer dan 20 of 30 jaar geleden.  Er is ondertussen 
veel veranderd in scholen: soms werd een bergruimte 
omgevormd tot een klaslokaal of werden bepaalde ruimten 
bvb douches buiten gebruik gesteld.
Wij meten nu voor alle domeinen de volledige 
binnenoppervlakten op en zetten voor elke ruimte een 
gebruiksbestemming (bvb: gang, klaslokaal). Medewerkers 
van de scholengroep staan hier voor in. Eventueel worden 
correcties uitgevoerd op basis van de gebruiksfrequentie.

De opmetingsresultaten worden in de eerste plaats 
besproken met de school(directie) zodat later geen 
misverstanden kunnen bestaan en eventueel  aanpassingen 
aan de tabellen worden aangebracht voordat de toekenning 
van de urenberekening begint.
Het uitvoeringsplan werd ondertussen bijgestuurd: 
oorspronkelijk was het de bedoeling om systematisch 
de vernieuwing domein per domein door te voeren. 
De (niet voorziene) bijkomende afvloeiing van 
onderhoudsmedewerkers dreigde in enkele domeinen 
voor problemen te zorgen. Door het inzetten van schrob- 
en dweilmachines in de gangen en dweilrobotjes werd 
het probleem ondervangen. Bij de partiële invoering van 
het nieuwe normenstelsel worden ook de toegekende 
uurnormen aangepast.
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zeer ingrijpend
Bij de discussies die de feitelijke 
beslissingen vooraf gingen is er 
uitdrukkelijk voor gekozen – op vraag 
van de schooldirecties zelf – om de 
verantwoordelijkheid voor de lokale 
organisatie en de aansturing van het 
personeel aan de directies toe te 
vertrouwen.
Nadat de nieuwe norm wordt bepaald, 
treden de directeurs dan ook op de 
voorgrond. Het zijn de directies zelf die 
instaan voor de nieuwe organisatie en 
de aanpassingen aan de uurroosters. 
Natuurlijk biedt de scholengroep 
daarbij ondersteuning, maar de 
eindverantwoordelijkheid berust duidelijk bij 
de directeur.
Dit stappenplan werd ook toegepast in het 
pilootproject De Linde – ‘t Hinkelpad in 
Bornem. 

moeilijke 
opdracht
De directeur van de 
basisschool Magda 

Heyninck stond voor een zeer moeilijke 
opdracht: samen met de collega Eddy 
Hancké van Atheneum Klein – Brabant 
een nieuw werkrooster opstellen met 
minder werkuren en tevens een evenwicht 
vinden tussen rentabiliteit en het sociaal 
aspect voor de medewerkers. De directeur 
verduidelijkt: 
“Het opmaken van de nieuwe roosters 
en de nieuwe taakverdeling is een van 
de moeilijkste opdrachten geweest 
uit mijn werk als directeur. Het is ook 
zeer arbeidsintensief geweest, zowel 
voor mij als voor de administratieve 
medewerkster Martine Simon. Het feit dat 
wij de oefening moesten doen voor twee 
vestigingsplaatsen maakte het natuurlijk 
niet eenvoudiger. Gelukkig hebben wij 
enkele malen kunnen terugkoppelen naar 
de scholengroep en kregen wij hierbij 
ook ondersteuning. Maar toch moet ik 
bekennen dat het mij echt waar wel 
slapeloze nachten heeft bezorgd. En ook 
nu kost het mij toch nog wel veel tijd en 
energie.
Wij hebben dan de nieuwe uurroosters 
voorgelegd aan de medewerkers en 
hebben hen ook uitgelegd waarom 
wij bepaalde keuzen hadden gemaakt. 
Hierover hebben wij echt een open 
gesprek gehad. Wij hebben elke 
medewerker ook de kans gegeven om 
een alternatief voorstel te formuleren. 
De voorgestelde wijzigingen hebben 
wij grondig bekeken en indien 
haalbaar, hebben wij ook de gevraagde 
aanpassingen doorgevoerd.”
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Zij vertelt: “Vroeger moest ik nooit op 
woensdagsnamiddags werken. Nu werken wij op 
woensdag tot 18 of 19 uur.  Dat is natuurlijk ook grote 
verandering. Wij hebben daar thuis over gesproken 
en hebben ons aangepast. Ach, natuurlijk begrijp 
ik wel waarom deze aanpassing noodzakelijk is: op 
woendagnamiddag staan alle lokalen leeg en kan je 
inderdaad beter door werken.
In het dagelijks werk, is voor mij het grootste verschil dat ik 
niet meer met emmers moet sleuren. De robotjes zet ik op 
mijn karretje. Dat maakt echt een groot verschil. Ik werk in 
de kleuterklassen. Die worden nu dagelijks gedweild met 
de robotjes. Dat duurt per klas zo’n 45minuten.  Ik moet 
het werk van die dweilrobotjes toch wel controleren en 
soms nog wat handmatig plekjes van een ongelukje van de 
kleinsten bijwerken.
Zelf vroeg ik mij wel af of het echt nodig is om de toiletten 
drie maal per dag te reinigen, zoals dat nu is afgesproken. 
Maar als ik dan van de mensen op school hoor dat zij 
vinden dat de toiletten er nu netter bij liggen, dan zal dat 
ook wel een goede beslissing zijn. Blijft natuurlijk het feit 
dat je nette toiletten niet enkel kunt realiseren met goed 
en beter poetsen. Vooral in de jongenstoiletten stellen zich 
veel te vaak problemen, zoals toiletpapier dat in de toiletten 
wordt gepropt.
En er is hier bij ons ook wel een probleem met verstopte 
afvoerbuizen. En dat is niet de fout van de leerlingen of de 
toezichthoudende leerkrachten. Ik vind dat wel frustrerend 
omdat ik fier wil zijn op het werk dat ik doe!

Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk
Het werk van de onderhoudsmedewerker verandert door 
de ingrepen ook fundamenteel. Wij vroegen aan Erna 
D’Hertefelt wat in haar werk het grootste verschil is, met 
vorig schooljaar en 34 jaren daarvoor.  

anders gaan schoonmaken 
Voordat met het personeel overleg gepleegd wordt over 
de nieuwe werkorganisatie en de daaruit voortvloeiende 
opdrachten en werkroosters, werd al onderzocht of 
bestaande manuele onderhoudsopdrachten kunnen 
vervangen worden door moderne poetstechnieken. 
Gangen met een voldoende oppervlakte kunnen beter 
gepoetst worden met schrob- en dweilmachines. In 
klaslokalen worden dan weer dweilrobotjes ingezet. De 
investeringskost wordt gedragen door de scholengroep. 
Het dagelijks onderhoud van de machines gebeurt door de 
onderhoudsmedewerkers. Een grondigere revisie en het 
rapporteren van eventuele herstellingen gebeuren dan weer 
door een medewerker van de scholengroep. Zo vullen de 
twee niveaus elkaar goed aan.
Het pilootproject De Linde is pas op 1 september van start 
gegaan. Voor het dweilen van de gangen werden twee 
schrob- en dweilmachines ter beschikking gesteld. Voor het 
poetsen van de 53 lokalen worden heuse robotjes ingezet. 
En ook een industriële stofzuiger en schaarzwabber horen 
tot het basisareaal van de nieuwe schoolcleaning. Voor een 
grondige evaluatie is het natuurlijk nog te vroeg. Toch zijn de 
eerste signalen hoopgevend. 
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Nu al voor de zevende maal organiseert scholengroep 
Rivierenland een ontmoetingsdag voor nieuwe collega’s. En 
dat zijn er toch heel wat. Dit schooljaar zetten ongeveer 100 
collega’s hun eerste stappen in scholengroep Rivierenland.
Met deze ontmoetingsdag willen wij in de eerste plaats 
de schooloverstijgende structuren duidelijk maken en 
toelichting geven bij de werking van onze scholengroep, 
het gemeenschapsonderwijs en natuurlijk ook de 
kernwaarden van het pedagogisch project van het 
gemeenschapsonderwijs belichten. Wij vinden het 
heel belangrijk dat elk personeelslid weet dat zij/hij een 
onmisbare schakel is in een groter geheel. 
Een tweede belangrijke doelstelling is de nieuwe 
collega’s vertrouwen te geven in dat vaak moeilijke 
eerste schooljaar. De begeleiding op schoolniveau 
is hierbij natuurlijk cruciaal. Vanuit de scholengroep 
stimuleren wij onze onderwijsinstellingen om een sterk 
personeelsbeleid te voeren en een goede begeleiding van 
nieuwe personeelsleden is hierbij natuurlijk een belangrijk 
onderdeel.
Onze scholengroep heeft vorig schooljaar een bevraging 
welbevinden van personeelsleden georganiseerd. De 
resultaten werden al overgemaakt aan de individuele 
collega’s en de besprekingen op schoolniveau zijn volop aan 
de gang. 
In deze bijdrage staan wij even stil bij de resultaten van de 
personeelsgroep met minder dan drie jaar dienstanciënniteit. 
Precies 50 deelnemers vallen onder deze categorie. Bij het 
bekijken van de resultaten moeten wij voor ogen houden 
dat in heel Vlaanderen de uitval bij startende leerkrachten 
verschrikkelijk hoog ligt. Laat ons eerst even onderzoeken of 
dit bij de 50 startenden in onze scholengroep ook het geval 
is. 

woensdag 19 oktober:
ontmoetingsdag voor nieuwe collega’s   
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gelukkig in mijn job ?
De antwoorden op de stelling ‘ik wil graag in het onderwijs 
blijven’ kan hier al een duidelijke vingerwijzing zijn. Niet 
minder dan 48 (96%) stelt graag in het onderwijs te willen 
blijven en niemand heeft een antwoord ‘oneens’ gegeven. 
Alle betrokkenen met klasopdracht geven te kennen graag 
voor de klas te staan.  En op de stellingen ‘ik ben gelukkig 
in mijn job’ en ‘ik heb het naar mijn zin op deze school’ 
geeft – ongelooflijk maar waar – iedereen een bevestigend 
antwoord! 

de praktijkschok overstijgen !
Beginnende leerkrachten krijgen nogal eens te maken 
met wat wij makkelijkheidshalve ‘de praktijkschok’ zullen 
noemen. Met veel moed en idealisme neemt men een 
onderwijsloopbaan op, maar al snel merkt men dat het in de 
praktijk omzetten van de eigen ambities en verwachtingen 
niet zo vanzelfsprekend is.  In de lerarenopleiding is 
tijdens de stage wel leservaring opgedaan, maar een echt 
klasmanagement is toch nog wat anders. En dan zijn er 
ook nog de administratieve opdrachten, contacten met 
ouders,…
Een goede begeleiding van nieuwe collega’s kan helpen 
om deze praktijkschok op te vangen en te boven te komen. 
De collega’s binnen de school spelen hierin natuurlijk een 
cruciale rol. 

De nieuwe collega’s geven dan te kennen zich goed 
te voelen op school. Zij ervaren de sfeer op school als 
aangenaam (90%), vinden steun bij collega’s als zij het op 
school iets minder goed zien zitten (90%) en kunnen bij 
problemen bij collega’s terecht (98%). Deze cijfers bewijzen 
hoe sterk de band tussen de leden van de schoolteams wel 
is. De reactie van de nieuwe collega’s is meteen ook een 
compliment voor de andere collega’s.
Daarnaast hebben een aantal scholen een meter- of 
petersysteem uitgewerkt om de nieuwe collega’s op te 
vangen en vertrouwd te maken met de schoolwerking. 
In de begeleiding van (nieuwe) collega’s speelt de 
directeur vanzelfsprekend een belangrijke rol. In onze 

onderwijsinstellingen is de directeur de verantwoordelijke 
voor het personeelsbeleid. Buiten het uitzetten van 
structuren, weegt de persoonlijke benadering door de 
directeur misschien nog sterker door in de begeleiding van 
de  (nieuwe) leerkrachten.

overleg met de directie
Naast deze informele en collegiale begeleiding blijft er 
natuurlijk ook de meer formele begeleiding van elke collega, 
zeker ook van de startende collega.
In de bevraging welbevinden vroegen wij ook een reactie 
op de stelling: “ik krijg de kans om met mijn directeur over 
mijn functioneren te overleggen”. 78 % van de nieuwe 
collega’s geeft een positieve reactie, 10 % doet hierover 
geen uitspraak en 12% stelt geen (of te weinig) kans te 
krijgen om met de directeur te overleggen over het eigen 
functioneren.

Deze cijfers zijn voor de collega’s met meer dan drie jaar 
dienst verschillend: 74% van hen zegt de kans te krijgen om 
met de directeur te overleggen over het eigen functioneren, 
8,5% niet en circa 17% doet hierover geen uitspraak. De 
verschillen zijn natuurlijk niet spectaculair. Toch kunnen wij 
stellen dat de nieuwe leerkrachten ook weten dat de deur 
van de directeur voor hen open staat en dat zij gemakkelijk 
de weg vinden naar hun directeur bij problemen.

functioneringsgesprekken
Overleg over het eigen functioneren is een belangrijk 
aspect in de begeleiding van de beroepsloopbaan. Het 
decreet rechtspositie (ook wel ‘het statuut’ genoemd) 
bepaalt dat elk personeelslid over een geïndividualiseerde 
functiebeschrijving dient te beschikken. Zonder deze 
geïndividualiseerde functiebeschrijving is overigens geen 
evaluatie mogelijk!

Woensdag 12 oktober: Ontmoetingsdag voor nieuwe collega’s 

Nu al voor de zevende maal organiseert scholengroep Rivierenland een ontmoetingsdag voor nieuwe 
collega’s. En dat zijn er toch heel wat. Dit schooljaar zetten ongeveer 100 collega’s hun eerste 
stappen in scholengroep Rivierenland. 

Met deze ontmoetingsdag willen wij in de eerste plaats de schooloverstijgende structuren duidelijk 
maken en toelichting geven bij de werking van onze scholengroep, het gemeenschapsonderwijs en 
natuurlijk ook de kernwaarden van het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs 
belichten. Wij vinden het heel belangrijk dat elk personeelslid weet dat zij/hij een onmisbare schakel 
is in een groter geheel.  

Een tweede belangrijke doelstelling is de nieuwe collega’s vertrouwen te geven in dat vaak moeilijke 
eerste schooljaar. De begeleiding op schoolniveau is hierbij natuurlijk cruciaal. Vanuit de 
scholengroep stimuleren wij onze onderwijsinstellingen om een sterk personeelsbeleid te voeren en 
een goede begeleiding van nieuwe personeelsleden is hierbij natuurlijk een belangrijk onderdeel. 

Onze scholengroep heeft vorig schooljaar een bevraging welbevinden van personeelsleden 
georganiseerd. De resultaten werden al overgemaakt aan de individuele collega’s en de besprekingen 
op schoolniveau zijn volop aan de gang.  

In deze bijdrage staan wij even stil bij de resultaten van de personeelsgroep met minder dan drie jaar 
dienstanciënniteit. Precies 50 deelnemers vallen onder deze categorie. Bij het bekijken van de 
resultaten moeten wij voor ogen houden dat in heel Vlaanderen de uitval bij startende leerkrachten 
verschrikkelijk hoog ligt. Laat ons eerst even onderzoeken of dit bij de 50 startenden in onze 
scholengroep ook het geval is.  

Gelukkig in mijn job ? 

De antwoorden op de stelling ‘ik wil graag in het onderwijs blijven’ kan hier al een duidelijke 
vingerwijzing zijn. Niet minder dan 48 (96%) stelt graag in het onderwijs te willen blijven en niemand 
heeft een antwoord ‘oneens’ gegeven. Alle betrokkenen met klasopdracht geven te kennen graag 
voor de klas te staan.  En op de stellingen ‘ik ben gelukkig in mijn job’ en ‘ik heb het naar mijn zin op 
deze school’ geeft – ongelooflijk maar waar – iedereen een bevestigend antwoord!  

de praktijkschok overstijgen ! 

Beginnende leerkrachten krijgen nogal eens te maken met wat wij makkelijkheidshalve ‘de 
praktijkschok’ zullen noemen. Met veel moed en idealisme neemt men een onderwijsloopbaan op, 
maar al snel merkt men dat het in de praktijk omzetten van de eigen ambities en verwachtingen niet 
zo vanzelfsprekend is.  In de lerarenopleiding is tijdens de stage wel leservaring opgedaan, maar een 
echt klasmanagement is toch nog wat anders. En dan zijn er ook nog de administratieve opdrachten, 
contacten met ouders,… 

Een goede begeleiding van nieuwe 
collega’s kan helpen om deze 
praktijkschok op te vangen en te 
boven te komen. De collega’s 

binnen de school spelen hierin natuurlijk een cruciale rol.  

De nieuwe collega’s geven dan te kennen zich goed te voelen op school. Zij ervaren de sfeer op 
school als aangenaam (90%), vinden steun bij collega’s als zij het op school iets minder goed zien 
zitten (90%) en kunnen bij problemen bij collega’s terecht (98%). Deze cijfers bewijzen hoe sterk de 
band tussen de leden van de schoolteams wel is. De reactie van de nieuwe collega’s is meteen ook 
een compliment voor de andere collega’s. 

Daarnaast hebben een aantal scholen een meter- of petersysteem uitgewerkt om de nieuwe 
collega’s op te vangen en vertrouwd te maken met de schoolwerking. In de begeleiding van (nieuwe) 
collega’s speelt de directeur vanzelfsprekend een belangrijke rol. In onze onderwijsinstellingen is de 
directeur de verantwoordelijke voor het personeelsbeleid. Buiten het uitzetten van structuren, weegt 
de persoonlijke benadering door de directeur misschien nog sterker door in de begeleiding van de  
(nieuwe) leerkrachten. 

Overleg met de directie 

Naast deze informele en collegiale begeleiding blijft er natuurlijk ook de meer formele begeleiding 
van elke collega, zeker ook van de startende collega. 

In de bevraging welbevinden vroegen wij ook een reactie op de stelling: “ik krijg de kans om met mijn 
directeur over mijn functioneren te overleggen”. 78 % van de nieuwe collega’s geeft een positieve 
reactie, 10 % doet hierover geen 
uitspraak en 12% stelt geen (of te 
weinig) kans te krijgen om met 
de directeur te overleggen over 
het eigen functioneren.  

Deze cijfers zijn voor de collega’s 
met meer dan drie jaar dienst 
verschillend: 74% van hen zegt 
de kans te krijgen om met de 
directeur te overleggen over het 
eigen functioneren, 8,5% niet en 
circa 17% doet hierover geen 
uitspraak. De verschillen zijn natuurlijk niet spectaculair. Toch kunnen wij stellen dat de nieuwe 
leerkrachten ook weten dat de deur van de directeur voor hen open staat en dat zij gemakkelijk de 
weg vinden naar hun directeur bij problemen. 

Overleg over het eigen functioneren is een belangrijk aspect in de begeleiding van de 
beroepsloopbaan. Het decreet rechtspositie (ook wel ‘het statuut’ genoemd) bepaalt dat elk 
personeelslid over een geïndividualiseerde functiebeschrijving dient te beschikken. Zonder deze 
geïndividualiseerde functiebeschrijving is overigens geen evaluatie mogelijk! 

Zowel voor de nieuwe als de minder nieuwe collega’s geven wij hier nog even wat onder deze 
gesprekken dient verstaan te worden: 

Een functioneringsgesprek is een gesprek waarbij: 
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Aantal en frequentie van de functioneringsgesprekken hangen af van de concrete situatie en 
de noden zoals die door het personeelslid en de schoolleiding worden aangevoeld. Buiten 
het structureel voorzien van deze gesprekken is natuurlijk ook de schoolcultuur zelf. Het feit 
dat zoveel collega’s aangeven dat zij met hun directeur overleg kunnen hebben over hun 
functioneren, is zonder enige twijfel een belangrijk uiting van een open schoolcultuur in onze 
scholen.

Zowel voor de nieuwe als de minder nieuwe collega’s geven wij hier nog even wat onder 
deze gesprekken dient verstaan te worden:
Een functioneringsgesprek is een gesprek waarbij:
• de samenwerking tussen 2 medewerkers op voet van gelijkheid wordt besproken
• beiden reflecteren en feedback krijgen over hun functioneren;
• afspraken worden gemaakt ter optimalisering van de samenwerking
• de directeur feedback krijgt over de werking van de instelling

functiebeschrijving
De begeleiding, de functioneringsgesprekken gebeuren op basis van een geïndividualiseerde 
functiebeschrijving. 

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. Hierin maken personeelslid 
en directie bijvoorbeeld ook afspraken 
over de nascholing en het persoonlijk 
ontwikkelingsproject van de leraar of 
secretariaatsmedewerker.

De ontmoetingsdag voor nieuwe 
collega’s is een onderdeel van het 
personeelsbeleid dat scholengroep 
Rivierenland voorstaat. Een sterk 
kwaliteitsvol onderwijs is ondenkbaar 
zonder sterk en gemotiveerd 
personeel. Uit de bevraging 
welbevinden blijkt dat dit alvast snor 
zit, ongeacht de anciënniteit van de 
collega’s.

ontmoetingsdag nieuwe collega’s 2011
Waar: Atheneum Boom

Wanneer: woensdag 19 oktober 2011

                  12u30 ontvangst met broodjesmaaltijd

                  13u15 – 15u30 nascholing
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wat is een comeniusproject?
Het Comeniusproject is een samenwerkingsproject tussen 
verschillende scholen van de Europese Unie. Het heeft als doel 
leerlingen te stimuleren  om actieve burgers van Europa te zijn. 
Wij streven ernaar om onze leerlingen de kennis en vaardigheden 
bij te brengen om te kunnen samenwerken met elkaar, met elkaar 
te communiceren, elkaar te respecteren, waarde te hechten 
aan elkaar en een band van vertrouwen en vriendschap over de 
grenzen van Europa heen te ontwikkelen. Wij streven ernaar om 
bij onze leerlingen een duurzame betrokkenheid te ontwikkelen dat 

hen in staat stelt om vastberaden taalbarrières te overwinnen. 
Zij zullen een drijvende kracht zijn. Hun ideeën en waarden vormen 
de richting van het project. Leerlingen van alle niveaus, rassen, 
talen, geslacht, religies en andere discriminerende factoren zullen 
worden aangemoedigd om een volwaardig onderdeel van het 
project te zijn. We moedigen  onze leerlingen aan om deel te 
nemen aan gemeenschappelijke activiteiten die ons verenigen en  
onze gemeenschappelijke identiteit te ontwikkelen.

comenius go for it !
Eind schooljaar 2009-2010 werd aan onze Klim-op freinetschool 

een voorstel gedaan om in een Comeniusproject te stappen. Dit 

zou een project over twee schooljaren worden.

Aanvankelijk stond iedereen er sceptisch tegenover, want het was 

onbekend terrein. We kregen er wel een mooie duit mee voor onze 

school. Maar we stelden ons vragen: wat gaat dit allemaal met zich 

meebrengen? Wat voor extra werk gaat dit opleveren? En wat zou 

de meerwaarde voor onze kinderen zijn?

Na een meer diepgaand gesprek was de kogel dan toch door 

de kerk en dienden we het project in. We kregen direct al een 

uitdaging voor de school om de afstand tussen de dichtstbijzijnde 

partnerschool af te leggen met de fiets. De ganse school deed 

mee om de uitdaging tot een goed einde te brengen. Het lukte ons 

om 567 km bij elkaar te fietsen, dit was tevens de bekendmaking 

van ons project naar de ouders toe.

                                     

Begin vorig schooljaar zijn we dan effectief gestart, want ons 

project was goedgekeurd. In oktober zijn we met een delegatie 

van de school (Thomas Sels (lkr 2 de graad/ zorg), Tania Van 

Poyer (ervaringsdeskundige Comenius) en ikzelf vertrokken naar 

Birmingham om kennis te maken met de partnerscholen en de 

activiteiten voor dit project uit te schrijven.

In onze groep zaten volgende landen: Engeland, Frankrijk, Spanje, 

Slowakije en België.

Het project van Spanje werd echter niet goedgekeurd en 

Slowakije had nog geen uitsluitsel gekregen. Toch wilden zij blijven 

meewerken aan het project, al was het maar voor de activiteiten.

In een Comeniusproject krijgt elke school een aantal ‘mobiliteiten’ 

die je gedurende het project dient op te gebruiken. Met deze 

mobiliteiten worden er in de verschillende landen werkbezoeken 

geregeld met de verschillende scholen.

De eerste mobiliteit was een aangename ervaring. We maakten 

kennis met de mensen die aan het project meewerken, maar ook 

met het onderwijs in Engeland. Zo konden we er tijdens de eerste 

mobiliteit naast de school- en klaswerking ook proeven van het 

leven in Birmingham. De activiteiten voor het project werden er 

op punt gezet en er werd een website gemaakt waar elk land zijn 

resultaten van de activiteiten met elkaar kan delen.

www.comenius-ace.eu

In februari 2011 was het volgende werkbezoek aan de orde. Er 

gingen drie leerkrachten naar Besançon om de activiteiten te 

evalueren en eventueel bij te sturen. Ook daar konden we kennis 

maken met de onderwijscultuur in Frankrijk, meer bepaald in de 

omgeving van Besançon.

In mei was het onze beurt om de gasten te ontvangen. Hier 

werden weer activiteiten geëvalueerd, bijgestuurd en afgerond. 

Ook werden er nieuwe activiteiten gepland voor het komende 

schooljaar.

                           

wat zijn onze bevindingen na 1 jaar 
comenius?
Extra werk is het wel, maar je krijgt er zoveel voor in de plaats. 

Als iedereen zijn inbreng doet, lukt dit vrij aardig. Je leert 

nieuwe interessante mensen kennen en je maakt kennis met 

de verschillende onderwijsgewoontes in de andere landen. 

De kinderen steken er onrechtstreeks ook veel van op via de 

website en regelmatige postpakketten. Door middel van het 

chatprogramma Skype houden ze contact met de andere kinderen. 

Ieder land heeft zijn mascotte  die telkens mee op werkbezoek 

gaat. Het thema van het project ‘Active citizens of Europe’  is zeer 

ruim, waardoor er voor elke leeftijdsgroep wel iets te proeven valt.

Kortom, het is zeker een aanrader. Je hebt wel iemand nodig die 

het project onder zijn of haar vleugels neemt en heel handig is met 

ICT.  Langs deze weg wil ik een pluim op de hoed van Meester 

Thomas steken.

Het voordeel van onze kleine 

groep is dat we ondertussen echte 

vrienden zijn geworden en dat we 

met spijt in het hart ons project 

officieel zullen afsluiten. Officieus 

zullen de contacten en ervaringen 

nog lang blijven nazinderen.

COMENIUS GO FOR IT!


