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hoe goed ben ik bezig?

"Er is geen mooier beroep dan dat van leraar!”, 
dat is ook wat de meeste leerkrachten 
aangeven in bijvoorbeeld de bevragingen 
welbevinden. De maatschappelijke 
ontwikkelingen maken er ons werk zeker niet 
gemakkelijker op. Maar daar tegenover staat 
het besef dat wij kinderen en (jonge) mensen 
begeleiden en zichzelf helpen te ontwikkelen. 
Alle dagen hieraan werken, is voor velen van 
ons een roeping.

concrete afspraken gemaakt over 
het functioneren van ieder van ons. 
Natuurlijk past deze geïndividualiseerde 
functiebeschrijving ook binnen de 
schoolwerking en de algemene 
afspraken op schoolniveau.
Het belang van de geïndividualiseerde 
functiebeschrijving blijkt nog het best 
uit een andere bepaling uit het decreet 
rechtspositie: “Een personeelslid 
voor wie geen functiebeschrijving 
werd opgesteld … , kan niet worden 
geëvalueerd.”
Om het nog even heel scherp te stellen: 
geen functiebeschrijving is geen 
evaluatie. Elk personeelslid heeft recht 
op een evaluatie, minimaal om de vier 
schooljaren. 

argwaan 
Uit onderzoek blijkt dat 
medewerkers met argwaan naar een 
functioneringsgesprek vertrekken. Dat 
is overigens niet alleen in het onderwijs 
zo. De oorzaak hiervan ligt niet bij het 
personeelslid zelf, overigens vaak ook 
niet bij de directeur. Ze schuilt veeleer 
in een strakke hiërarchische (bedrijfs)
cultuur die hardnekkig blijft voortleven 
en waarin de hiërarchisch overste de 
‘ondergeschikte’ wees op de tekorten in 
het functioneren. Een directeur die een 

les komt bijwonen, wekt bij velen nog 
altijd argwaan. Nochtans is de eerste 
taak van de directeur om een leerkracht 
te coachen en te begeleiden. Dat is 
helemaal iets anders dan iemand op de 
vingers tikken. Het regelmatig bijwonen 
van lessen en deze nabespreken met 
de leerkracht hoort tot de kerntaken 
van de directeur. Het regelmatig lessen 
bijwonen – door de directeur en/of een 
begeleidende collega - moet tot de 
normale schoolwerking gaan behoren. 
Als dit gebeurt zal de argwaan ook 
hier wegebben, zeker als men er in lukt 
om het ondersteunende van het les 
bijwonen duidelijk te laten blijken.

een ander decreet, een 
andere cultuur ?
En in dat oude cultuurmodel kwam dat 
nog duidelijker tot uiting in de ‘evaluatie’ 
en het evaluatiegesprek. Ofwel was 
dit een formaliteit voor personeel en 
directeur ‘omdat dat moet’, ofwel was 
het voor de ondergeschikte (in ons geval 
leraar, secretariaatsmedewerker, …) een 
bang moment: je wist maar nooit wat die 
directeur in petto had. Vandaag heeft 
het evaluatiegesprek als eerste doel het 
functioneren van het personeelslid te 
verbeteren daar waar dit nodig is en het 

te ondersteunen. Het is niet louter op 
het verleden gericht. 
Dit alles betekent natuurlijk niet dat de 
directeur als kwaliteitsbewaker van de 
school niet finaal tot de conclusie kan 
komen dat het werken onvoldoende 
is en dit ook zo formuleert in het 
evaluatieverslag.
De bepalingen van het statuut (het 
decreet rechtspositie) betekenen 
een fundamentele breuk met 
de oude evaluatiecultuur. Over 
zowel de functiebeschrijving, 
het functioneringsgesprek, het 
evaluatiegesprek en het evaluatieverslag 
komt steeds dezelfde omschrijving 
terug: “…een constructief en positief 
beleidsinstrument dat het mogelijk maakt 
een autonoom personeelsbeleid te 
voeren dat gericht is op het verstrekken 
van kwaliteitsvol onderwijs.”
Vanzelfsprekend verander je 
diepgewortelde tradities en gewoonten 
niet bij decreet. Die veranderingen 
moeten hun plaats in de praktijk weten 
te vinden. Dat is vaak een lang en 
moeilijk proces.
Op niveau van scholengroep 
Rivierenland hebben wij alvast de 
handschoen opgenomen om het 
vernieuwde personeelsbeleid echt 
in de praktijk om te zetten. Een 
belangrijk onderdeel daarvan vormt de 
evaluatieschaal (zie kader). 
Het decreet heeft het enkel over de 
evaluatie ‘onvoldoende’. Dat is nogal een 
zwart - witsituatie. In onze scholengroep 
hebben wij daarom afgesproken dat wij 
wel een grotere differentiatie willen in 
de evaluatie. Onze evaluatieverslagen 
kunnen dus ook beëindigd worden 
met voldoende, goed, zeer goed of 
uitmuntend.

Niemand wordt als leerkracht geboren. 
Om als leraar te kunnen werken heb 
je natuurlijk vakinhoudelijke kennis 
nodig en dien je bovendien over een 
aantal competenties te beschikken.  
Competenties zijn de kennis, 
vaardigheden en attitudes die het 
personeelslid nodig heeft om zijn taken 
naar behoren te kunnen uitoefenen;  
(citaat uit decreet betreffende de 
kwaliteit van onderwijs, 8 mei 2009).

minder dan goed
is niet goed genoeg
Enerzijds weerspiegelt het de 
ambitie van onze scholengroep 
om onze leerlingen en cursisten 
les te laten volgen bij ‘goede’ 
leerkrachten. Een ambitie die ook 
geldt voor alle medewerkers van 
de floormanager of poetsvrouw, de 
secretariaatsmedewerker, de directeur 
en de algemeen directeur. Wij willen 
geen half werk, maar goed werk en 
daarvoor hebben wij mensen nodig die 
hun werk ‘goed’ doen. 
Onze evaluatieschaal wil vooral iedereen 
prikkelen om voor zichzelf de lat hoog 
te leggen en zichzelf voortdurend 
te verbeteren. Dat betekent ook dat 
men de eigen werking (voortdurend) 
wil aanpassen aan de gewijzigde of 
wijzigende context. Het kan daarom 
geen kwaad om op regelmatige 
tijdstippen voor zichzelf de vraag te 
stellen ‘hoe goed ben ik bezig?’ en 
hierbij ook de mening te vragen van 
anderen.

uitmuntend 
Een quotatie ‘uitmuntend’ betekent dat het 
personeelslid een voorbeeldfunctie vervult 
voor de collega’s.

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

goed
Een quotatie goed wijst er op dat het 
personeelslid het vereiste niveau haalt.

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

onvoldoende
Er kan geen evaluatie met eindconclusie 
‘onvoldoende’ gegeven worden zonder 
dat op een van de resultaatsgebieden 
een beoordeling / evaluatie ‘onvoldoende’ 
voorkomt. De eindconclusie wordt grondig 
gemotiveerd.

ook bij vaste benoeming
Het behalen of het nastreven van een 
evaluatie uitmuntend kan binnen de 
huidige context niet via bijvoorbeeld 
een weddebonus verloond worden. Het 
is in de eerste plaats een immateriële 
bonificatie: het ontvangen van 
erkentelijkheid voor het gepresteerde. 
Binnen scholengroep Rivierenland 
hebben wij wel in de nieuwe vaste 
benoemingsprocedure de bekomen 
evaluatie wel sterk laten doorwegen. In 
het dossier staat op het aspect evaluatie 
30 punten op een totaal van 90. Een 
evaluatie ‘uitmuntend’ behalen vertaalt 
zich in het maximum, tegenover een 
evaluatie ‘voldoende’ daarentegen staan 
15 punten. Dit kan het verschil maken 
wanneer verschillende kandidaten 
eenzelfde betrekking ambiëren. Uit de 
reacties die wij bij de evaluatie van de 
vaste benoemingsronde opvingen, blijkt 
dat sommigen over de impact van deze 
vernieuwing verbaasd waren. Meteen de 
aanleiding voor het schrijven van deze 
bijdrage in ’t Krijtlijntje.
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wat verwacht men van mij?
Het functieprofiel en de vereiste 
competenties verschillen natuurlijk 
van ambt tot ambt. Daarom werden 
de functiebeschrijvingen per ambt 
opgesteld. Op het niveau scholengroep 
werden algemene functiebeschrijvingen 
opgesteld, na onderhandelingen met 
de representatieve vakorganisaties. 
Op schoolniveau krijgen deze 
functiebeschrijvingen voor elk 
personeelslid een persoonlijke invulling 
in wat een  ‘geïndividualiseerde 
functiebeschrijving’ heet. Het 
decreet rechtspositie stelt: “Voor de 
personeelsleden … worden, in het kader 
van hun begeleiding, geïndividualiseerde 
functiebeschrijvingen opgesteld. 
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.”

functiebeschrijvingen op 
maat
In feite wordt dus in de 
geïndividualiseerde functiebeschrijving 



online vuurwerk in 2013
Scholengroep Rivierenland wou al enkele jaren de websites van 
onze scholen en de scholengroep eens grondig herwerken. Wel, 
vandaag is dit eindelijk zover! Onze nieuwe websites staan online!
Het heeft ons heel wat tijd en moeite gekost, maar het resultaat 
mag dan ook gezien worden. Tot op het laatste moment hebben 
alle web-redacteurs hun best gedaan om de details van hun 
website zo goed mogelijk af te werken en nu mogen we meer dan 
trots zijn op het resultaat! Proficiat!
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waarom nieuwe sites?
In tijden waar schoolopendeurdagen 
niet meer hip zijn en veel tijd in beslag 
nemen, is een website een ideaal 
uithangbord om een school in de kijker 
te zetten. 

Het Internet is vandaag de dag 
trouwens de eerste plaats waar mensen 
informatie zoeken. Het maakt dat 
het hebben van een goedwerkende 
website bijna een vanzelfsprekendheid 
is. Websites worden alsmaar 
belangrijker in de communicatie en 
het aantal mogelijkheden neemt elke 
dag toe. Teksten, foto’s, filmpjes, 
discussiegroepen, formulieren, polls,… 
het kan allemaal op het Internet.

Zowat elke school van de scholengroep 
had een eigen webstek, waarom dan 
nieuwe websites creëren? 

De oude websites kampten met allerlei 
problemen. Ze waren vaak niet meer dan 
een digitaal visitekaartje. Hoe meer een 
website leeft, hoe sterker hij wordt als 
communicatiemedium. Als ouders weten 
dat er elke week iets nieuws op de site 
te zien valt, maak je meer kans dat ze 
geregeld  naar de website surfen.

Het aanpassen van de website was in 
vele scholen vaak ook een technische 
aangelegenheid. De schoolwebsite werd 
meestal door één leerkracht of ouder 
beheerd. Aangezien deze mensen dit 
vaak uit eigen beweging en na hun uren 
deden, was het als school daardoor ook 
niet makkelijk om hoge eisen te stellen. 

Vaak was de school ook veel te 
afhankelijk van deze ene persoon en 
dan was het soms heel moeilijk om een 
pagina aangepast te krijgen wanneer 
deze leerkracht voor lange tijd ziek was 
of het kind van deze ouder vorig jaar de 
school net verlaten had.

analyse en doelstelling
Ongeveer een jaar geleden werd er 
een werkgroep samengesteld die de 
belangrijkste doelstellingen van de 
nieuwe websites heeft bepaald. Er werd 
in kaart gebracht wat beter kon. De 
nieuwe website moet:
•	 makkelijker	aan	te	passen	zijn
•	 liefst	door	meerdere	personen	te	

beheren zijn
•	 veel	fotomateriaal	bevatten
•	 een	eenvoudige	en	duidelijk	navigatie	

bevatten

•	 de	herkenbaarheid	van	het	GO!	en	
scholengroep dragen

•	 …

Daarnaast vond de werkgroep het ook 
heel belangrijk dat de websites veel 
foto’s bevatten die de sfeer op school 
kunnen weergeven. Tot op vandaag 
zijn er maar al te veel schoolwebsites 
waar zeer weinig foto’s op te vinden 
zijn, terwijl dit vaak het eerste is waar 
ouders naar kijken, zowel nieuwe ouders 
voor inschrijvingen als diegenen die op 
zoek zijn naar foto’s van een bepaalde 
activiteit.

We leven de dag van vandaag in 
een beeldenmaatschappij. Wanneer 
een website te veel tekst zonder 
afbeeldingen bevat, wordt deze 
simpelweg niet gelezen. Hoe goed of 
slecht die ook geschreven is.

Niet enkel de foto’s maar ook het 
gebruiksgemak voor de bezoeker is voor 
ons van belang. Bezoekers moeten heel 
snel de informatie kunnen vinden die ze 
zoeken, liefst in niet meer dan 3 klikken.

Zowel de structuur als de plaats van 
de navigatie zijn hiervoor dus van 
belang. Het kan bijvoorbeeld niet dat 
bezoekers het telefoonnummer of de 
contactgegevens van de school niet 
meteen terugvinden.

Ook	de	herkenbaarheid	van	het	GO!	
was op vele schoolwebsites helemaal 
niet duidelijk aanwezig. Voor bezoekers 
moet het als het ware in één oogopslag 
duidelijk zijn dat deze school deel uit 
maakt van een grotere organisatie die 
voor duidelijke normen en waarden 
staat.
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ontwikkeling en ontwerp
Al snel werd duidelijk dat er nood was 
aan een centraal ‘Content Management 
Systeem (C.M.S.)’ om onze websites 
te beheren. Zo’n C.M.S.-systeem heeft 
meerdere voordelen t.o.v. het klassieke 
beheer zoals men vroeger de website 
aanpaste. 

grootste voordelen
van een C.m.S.-systeem zijn:

geen Software vereiSt
Om de websites aan te passen moet de 
redacteur geen afzonderlijke software 
meer installeren. Het volstaat om via 
een website aan te melden bij het 
beheersysteem en daar kan je dan 
makkelijk alle pagina’s en gegevens 
wijzigen.

meerdere beheerderS
Aangezien het hele systeem niet meer 
op één computer geïnstalleerd is, 
kan je met een C.M.S.-systeem veel 
makkelijker met meerdere personen 

aan de website werken. Dit maakt 
het eveneens ook makkelijker voor 
de ICT-cel van de scholengroep om 
ondersteuning te bieden bij eventuele 
problemen.

online beSChikbaar
Het is niet meer nodig om aan een 
bepaalde computer op school te gaan 
zitten. Aangezien alles op Internet 
beschikbaar is, kan de website van om 
het even waar aangepast worden.

eenvoudig gebruik
Als web-redacteur moet je geen 
technische kennis meer hebben van 
HTML of Dreamweaver om teksten te 
kunnen aanpassen. Het beheersysteem 
is zo eenvoudig in gebruik dat het 
volstaat om met een tekstverwerker 
te kunnen werken om teksten op de 
website aan te passen.

huiSStijl behouden
Bij het schrijven van de teksten op de 
website kan je heel makkelijk gebruik 
maken van een vooraf gedefinieerde 
opmaak voor bijv. titels en teksten. 

Hierdoor weet het systeem meteen 
welke lettergrootte, lettertypes en 
kleuren er gebruikt moeten worden. Als 
redacteur moet je dan enkel nog bezig 
zijn met de inhoud en kan je er zeker 
van zijn dat alles correct weergegeven 
wordt. Alle titels krijgen automatisch de 
juiste grootte en kleur mee.

Hierdoor zijn we er ook zeker van dat 
alle pagina’s de huisstijl van de school 
dragen.

Na een analyse van bestaande C.M.S.-
systemen, hebben we ervoor gekozen 
om een eigen C.M.S.-systeem te laten 
ontwikkelen dat eenvoudiger was in 
gebruik en waarbij we zelf eigenaar 
bleven van de code. Hierdoor moeten 
we geen jaarlijkse licentiekosten betalen, 
is de code niet openbaar gekend voor 
mogelijke hackers en kunnen we later 
altijd zelf de nodige extra modules of 
koppelingen ontwikkelen.

Dit systeem heeft ook als voordeel 
dat we kosteloos een nieuwe website 
kunnen opzetten voor een nieuwe school 
of vestiging.

uitvoering en afwerking
We zijn erin geslaagd om voor al onze 
websites een uniforme opbouw van de 
navigatie uit te werken. Bezoekers van 
de website van de ene school kunnen 
zo bijvoorbeeld even makkelijk de 
schooluren of contactgegevens op de 
site van een andere school terugvinden. 

Nadien hebben we twee werkende 
“voorbeeldwebsites” uitgewerkt voor 
een basisschool en voor een secundaire 
school zodat de scholen de kans kregen 
om eens te kijken hoe hun website er 
zou uitzien en hoe de navigatie zou 
werken.

Eens alle scholen het eens waren over 
het basisontwerp is er voor elke school 
een platform opgezet en hebben we 
de toekomstige web-redacteurs een 
gezamenlijke opleiding gegeven voor de 
eigenlijke invulling.

Vanuit de scholengroep is nadien, per 
school, voor de nodige bijkomende 
individuele ondersteuning gezorgd voor 
het verzamelen van informatie, schrijven 
van teksten en nemen van foto’s.

Het schrijven van teksten voor een 
website is niet eenvoudig. Recent 
werd hiervoor nog een opleiding 
“schermschrijven”	bij	het	GO!	
georganiseerd. Aangezien het niet 
voor iedereen mogelijk was om 

deze opleiding bij te wonen, is de 
communicatiecoördinator van de 
scholengroep, Sue Boeykens, deze 
opleiding gaan volgen en bezorgden wij 
aan alle scholen een samenvatting van 
deze opleiding. 

Bij het invullen van het fotomateriaal 
proberen we er ook op te letten enkel 
eigen materiaal te gebruiken. Vroeger 
werd er maar al te vaak een afbeelding 
in Google gezocht en gebruikt. Maar 
strikt gezien moest je dan voor elke 
afbeelding schriftelijke toestemming 
vragen, want anders overtrad je de 
copyrightwetgeving.

Vanuit de scholengroep is ook het 
nodige advies aan de scholen gegeven 
i.v.m. foto’s van leerlingen. In al onze 
scholen hebben ouders en leerlingen 
via het schoolreglement toestemming 
gegeven om foto’s van hen te mogen 
gebruiken op de website van de school. 
Hierbij gaat het dan in het bijzonder over 
algemene sfeerbeelden. Toch zijn we er 
ons van bewust dat, voor portretfoto’s, 
strikt gezien een afzonderlijke 
schriftelijke toestemming nodig is. 
Uiteraard is dit een grijze zone waar elke 
school met het grootste respect voor 
elk kind haar best doet om ouders een 
zo goed mogelijk beeld te geven van 
wat er zich op school afspeelt en zullen 
foto’s meteen verwijderd worden indien 
ouders dit vragen.

resultaat

Vandaag mogen we heel trots zijn op 
ons resultaat! 

teChniSCh
Al onze scholen beschikken over een 
nieuwe website die zeer makkelijk aan 
te passen is door meerdere personen. 
Er is geen dure software voor nodig en 
beheerders moeten geen moeilijke code 
kennen om de inhoud aan te passen.

De webredacteurs van onze scholen 
zijn in staat om zeer eenvoudig 
nieuwsberichten en foto’s op hun 
website toe te voegen.

Bij de ontwikkeling van ons eigen 
CMS-systeem zijn we dus een stap 
verder gegaan dan de meeste websites 
vandaag de dag. Wij hebben meteen 
een systeem uitgewerkt waar al onze 
website aan gekoppeld zijn. Het zijn 
dus geen verschillende installaties per 
school, maar één groot geheel.

Hierdoor kunnen we centrale gegevens 
nog beter op elkaar afstemmen en 
moeten deze ook maar op één plaats 
aangepast worden. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld als voordeel dat indien er 
een detail moet aangepast worden in 
de contactgegevens van een school, 
dit nu dus op één plaats kan gebeuren 
en dan is dit ook meteen aangepast 
op alle webpagina’s binnen de hele 
scholengroep.

Het systeem zorgt er ook voor dat we 
nieuwsberichten van de scholen op de 
website van de scholengroep kunnen 
laten zien en omgekeerd. 

lay-out
Al onze websites hebben een veel 
frissere en overzichtelijkere lay-out 
gekregen en bezoekers vinden hier heel 
eenvoudig alle informatie terug die ze 
nodig hebben. 

Het is voor elke bezoeker meteen 
duidelijk dat deze school deel uit maakt 
van een groter geheel. Dit maakt elke 
school op zich en alle scholen binnen 
scholengroep Rivierenland sterker, want 
ook op die manier zien externen dat wij 
een sterke organisatie zijn die staat voor 
kwaliteit met oog voor detail.



van intieme ontmoeting tot trotse geboorte
in de Tovertuin!
Al enkele jaren zijn ze collega’s, de ene in de 
kleuterschool de andere in de lagere school.

Zonder dat ze het van elkaar wisten hadden 
ze iets gemeen: ‘interesse in het wereld wijde 
web en alles daaromheen’.

Een tasje koffie en korte babbel, maar intiemer 
contact was er nauwelijks.

Tot op die ene nascholing over 
‘websiteontwerp’…

Een kleuterjuf met creatieve computerkunsten 
en een lagere schooljuf met vlotte 
computervingers … de ICT vonk sloeg nu 
echt	wel	over!!!

Toen deze twee knappe koppen volop aan het 
brainstormen waren, kwamen de resultaten 
van het ‘Tevredenheidsonderzoek bij ouders 
2012’ binnen.

Toeval wou dat de ouders teleurgesteld waren 
over de website waarmee onze school op dat 
ogenblik	op	het	internet	te	vinden	was!

Al snel werd duidelijk dat dit dé uitgesproken 
kans was om hun liefdesweg verder te 
bewandelen en hun sprankelende ideeën om 
te zetten op het computerscherm. 

Een Tovertuinzwangerschap kondigde zich 
aan	in	juli	2012!

Er werd gedurende de zwoele zomermaanden 
heel wat getypt, gepuzzeld maar af en toe ook 
wel	eens	gesukkeld!	Het	zweet	stond	ons	op	
de	dikke	buik!	

Gedrevenheid, inspanning en creativiteit van 
dit koppel kwam tot een prachtig resultaat.

Met spanning keken ze reikhalzend uit naar 
HET	moment!!!

Op 23 oktober 2012 werd een kanjer van 
8034 bytes en 315/105 pixels groot eindelijk 
online	gezet!!!

Vol trots stellen wij u ons www-wondertje voor

www.bstovertuin.be

Dit gebeuren lieten ze niet onopgemerkt 
voorbij gaan … al hun collega’s stonden 
versteld wanneer een geboortekaartje in de 
personeelsklas	stond	te	blinken!

Juf Katleen      Juf Sylvia
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