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Atheneum Boom met talent in de kijker!

‘Elk kind zo begeleiden dat het zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later, is ons doel‘

zo luidt de visie van Atheneum Boom. Elke leerling, elk talent, begeleiden en stimuleren zodat hij in staat 
is tot grootse dingen. Om dit te verwezenlijken staat er dagelijks een geweldig team van leerkrachten, 
medewerkers en directie klaar om zich ten volle in te zetten voor al onze leerlingen.
Dat een leerling meer is dan enkel het cijfer op zijn rapport bewijzen onderstaande feiten. Of het nu gaat 
om sportieve, culturele, sociaalgeëngageerde, economische, strategische, creatieve of technologische 
talenten is niet van belang. Wat telt is de leerling en de groep achter deze prestaties. 

Scholengroep rivierenland Stoomt 
toekomStige Schaakkampioenen klaar.

De leerlingen van Schaakkring Atheneum Boom nemen niet 
alleen deel aan jeugdtornooien, maar staan ook hun mannetje in 
de nationale schaakcompetitie. Op zaterdag 26 januari 2013 was 
Schaakkring Atheneum Boom van de partij op het Stappentornooi, 
een wedstrijd voor schakers die lessen volgen volgens het 
stappenplan (niveau 1-2-3), georganiseerd door Schaakkring 
Brasschaat. In totaal streden 62 deelnemers om de schaakeer. 
Nick Wauters, 3 Latijn, verzekerde zich van een plaats in de top 10 
met een score van 5/7.
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School van de toekomSt iS groen, Sociaal en 
vol technologiSche SnufjeS.

Tijdens de tweede editie van de SCI-Tech Challenge 
brainstormden 70 jongeren uit vijf verschillende scholen in 
het Havencentrum van Antwerpen over de school van 2040 
rekening houdend met energieschaarste. Het team S³, met onder 
meer 2 leerlingen van Atheneum Boom, Mandy Brants en Jens 
Clement uit 5 sportwetenschappen, won deze wedstrijd en mag 
deelnemen aan de Europese Sci-Tech Challenge in Milaan.

atheneum Boom heeft ticket 
vlaamS kampioenSchap zwemmen Beet.

Tijdens het Provinciaal Kampioenschap Zwemmen op 30 januari 2013 
in Berchem zwommen de leerlingen van Atheneum Boom zich letterlijk 
in de kijker. Jo Van Lent, leraar lichamelijke opvoeding Atheneum Boom, 
zag met gepaste trots hoe zijn leerlingen zich van hun beste kant lieten 
zien. Jeroen Petit (3 Latijn), Nils Delmouzée (4 Wetenschapen), Boy 
Smit en Troy Kiveryn (3 lichamelijke opvoeding en sport) veroverden 
in de categorie ‘cadetten’ samen de gouden medaille op de 4 x 50m 
vrije slag. In de reeks ‘scholieren 50m rug’ finishte Yoshi Bierbeeck (6 
humane wetenschappen) knap eerste.



Atheneum Boom met talent in de kijker!
laatStejaarS atheneum Boom winnen 
provinciale finale vlajo.

R JEANS zijn 11 leerlingen uit de richting 6 economie-
talen en Latijn-talen die zich sinds het begin van het 
schooljaar hebben ingezet om van hun minionderneming 
een succes te maken. Zo ontvingen ze daags voor 
de finale nog een ‘Ondernemer voor de Klas’-trofee. 
Dankzij een professioneel verzorgd beheerrapport en 
businessplan, een vlot gebrachte speech, een wervelende 
computerpresentatie en een origineel product werd 
R JEANS verkozen tot winnaar van de provinciale finale. 
De missie van R Jeans luidt: het collectief recycleren van 
jeans tot handige gebruiksvoorwerpen.

atheneum Boom gaat voor groen.

De leerlingen gaan samen de strijd aan tegen de klimaatsveranderingen 
en zingen uit volle borst het liedje “Do It Now” op de ‘groene’ 
speelplaats. Niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten en directie 
van Atheneum Boom werkten mee aan dit prachtige initiatief van de 
leerlingenraad dat plaatsvond tijdens de middagspeeltijd op vrijdag 26 
oktober 2012. 

atheneum Boom & gedichten: 
een geSlaagde comBinatie.
Kato Peeters, 4 humane wetenschappen, werd gekroond 
tot koningin van het gedicht. Zij won deze editie van de 
gedichtenwedstrijd met het mooie droom en werd 
beloond met een mooi prijzenpakket.
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atheneum Boom herdenkt 
oorlogSSlachtofferS.

De leerlingen en leerlingenraad wil 
de jeugd opnieuw bewust maken van 
de betekenis van 11 november. ‘Nu 
leggen wij een krans neer om de 
gesneuvelden en hun nabestaanden 
te tonen dat ook wij hen niet 
vergeten zijn’, aldus Jeroen Petit, 
ondervoorzitter leerlingenraad 
Atheneum Boom.



Atheneum Willebroek op comeniusontmoeting in Sevilla
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Half januari vertrok Atheneum Willebroek met een Belgische delegatie van 6 leerlingen en 4 leerkrachten 
naar het zonnige Sevilla voor de derde ontmoeting van het Comeniusproject.
Dit Europese uitwisselingsproject loopt over een periode van 2 schooljaren. Samen met 3 andere 
middelbare scholen, één uit Nederland, één uit Turkije en één uit Spanje organiseert de Willebroekse 
school ontmoetingen tussen leerlingen en leerkrachten. 

Na een voorbereidende vergadering in Istanboel in oktober 
2011, vond de eerste ontmoeting tussen leerlingen en 
leerkrachten uit de vier landen plaats in Nederland in januari 
2012. In oktober 2012 ontving het atheneum de drie andere 
landen.

Van 14 tot 18 januari was het de beurt aan atheneum 
Willebroek om op bezoek te gaan. De groep werd warm 
onthaald door de Spaanse directie (twee energieke, 
goedlachse dames), de gastgezinnen en enkele leerkrachten 
… en niet te vergeten, de zon! 

Andere aanwezigen waren 2 leerkrachten en 4 leerlingen 
uit Turkije, 5 leerlingen en 6 leerkrachten uit Nederland, 
en natuurlijk een grote delegatie Spaanse leerlingen en 
leerkrachten.

De leerlingen van het atheneum werden een hele week 
verwend door hun Spaanse familie. Wát een ervaring om even 
deel uit te maken van een ander gezin! Na een klein taalbad de 
week voordien en gewapend met een bundeltje Spaans in een 
notendop trokken ze zich aardig uit de slag.

De voertaal die ze allemaal gemeen hadden, was het Engels, 
maar niet iedereen sprak dit even vloeiend. Gebarentaal kwam 
dus ook van pas. Dit soort ontmoetingen maakt het zo klaar 
als een klontje: leer talen! Het zijn je tools om de wijde wereld 
in te trekken en contacten te leggen. Een wereld gaat voor je 
open als je een mondje Engels spreekt. Het zelfvertrouwen van 
onze Belgische leerlingen kreeg alvast een boost. Zij konden 
zich zonder al te veel problemen uitdrukken en konden zelfs de 
andere nationaliteiten een handje helpen bij het spreken.
Alle leerkrachten logeerden samen in een hotel in het centrum. 



Aangezien de meesten elkaar reeds ontmoet 
hadden in Nederland of België, was het 
weerzien hartelijk. Koetjes en kalfjes, het 
stralende weer, maar ook het reilen en zeilen 
in de verschillende scholen kwamen ter 
sprake aan de tapastafel.

Ruben Carleer, Ellen Balliu, Paola Lokolongo 
Messi, Kizzy Thys, Javier Iñigo Gutierrez en 
Ellen Reusens maakten samen met mevrouw 
Mertens het volgende verslag:

Op dag één kregen we een korte rondleiding 
in de Spaanse school en we installeerden 
ons in ons gastgezin. De dag erna werden 
we rondgeleid in het stadhuis van Sevilla en 
bezochten we het hypermoderne Las Setas, 
een paddenstoelvormig gebouw van waarop 
men de stad kan bewonderen. In de namiddag 
bracht een toneelgroepje van studenten een 
Spaanse versie van enkele fragmenten van 
Shakespeare. Daarna kregen we de Engelse 
versie en was het aan ons om in gemengde 
groepjes deze stukken na te spelen en uit te 
beelden. Het gegons aan talen, het gezucht 
en gegiechel, we zullen het niet snel vergeten. 

Op woensdag trokken we de stad in om de 
Reales Alcazares, de kathedraal en de Giralda 
mét gids te bezoeken. Adembenemend 
mooi was de mudejar-kunst. Wat ons als 
leerkrachten vooral opviel, was dat we onze 

leerlingen zeer weinig te zien kregen … één 
hechte groep jongeren die samen plezier 
maakten en ontdekten, dat zagen we wel. 
 
‘s Avonds namen de leerkrachten ons mee 
naar een flamenco-optreden terwijl onze 
leerlingen op stap gingen met hun buddies. 
 
Dag vier: allen op het appel in het mooie 
Maria Luiza park en de Plaza de España. De 
leerlingen deden in gemengde groepjes een 
fotozoektocht. De leerkrachten bezochten een 
oude tabaksfabriek die nu een deel van de 
universiteit is. 
 
‘s Avonds keken we allemaal samen naar 
een Spaanse film over het gevoelige thema 
“Pesten op school”. De nabespreking in 
het Engels was aandoenlijk en eerlijk. De 
vertrouwensband tussen de jongeren was zo 
groot dat er zeer openlijk werd verteld. 
Na de officiële “graduation” wachtte ons een 
feestelijke receptie waarop alle Spaanse 
collega’s en ook de gastfamilies aanwezig 
waren. Hop, binnen de kortste keren was er 
geen leerling meer te bespeuren. De hele 
groep ging samen op stap, terwijl wij een 
laatste keer klonken op deze zeer geslaagde 
ontmoeting! 

We kijken al uit naar deel vier in maart 2013: 
Istanboel, here we come!
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tijdelijke aanstelling of vaste benoeming
tijdelijke aanStelling: www.g-o.Be/joBS

Tijdelijke aanstellingen in het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap zijn onderhevig aan de bepalingen van het Decreet 
betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het 
gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991.

Als je wil  lesgeven, een administratieve of ondersteunende 
functie in een school of instelling ambieert of in het centrum voor 
leerlingenbegeleiding van scholengroep Rivierenland wenst 
aangesteld te worden, dan moet je om in aanmerking te komen voor 
een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt, voor 15 juni 
2013 elektronisch kandideren via de website van het GO! onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap (www.g-o.be/jobs). Deze website 
geeft je de nodige  instructies om succesvol te kandideren.

Nadat je je als kandidaat hebt aangemeld in het systeem, zal je 
onmiddellijk een paswoord worden toegekend. Een kandidatuur 
is geldig voor één schooljaar en moet jaarlijks – vóór 15 juni 
– ingediend worden. Je gegevens worden opgenomen in een 
databank. Deze handeling is onderhevig aan de bepalingen 
van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten overstaan van de verwerking van 
persoonsgegevens.
Aanvragen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden beschouwd 
als laattijdige of spontane sollicitaties waaraan een lagere prioriteit 
wordt gekoppeld.

Een kandidatuur is slechts geldig als zij wordt ingediend onder de 
vorm en binnen de termijn zoals vastgelegd.
Geen enkele klacht zal worden aanvaard als de aanvraag niet 
volledig of niet conform de bepalingen werd ingediend. Voor zover 
de kandidatuur correct werd ingediend en rekening houdend met 
de gestelde vereisten, kom je in aanmerking voor een tijdelijke 
aanstelling in:
•	 alle instellingen van de scholengroep waarvoor je de  aanvraag 

indiende;
•	 alle geselecteerde wervingsambten van de instellingen van de 

scholengroep waarvoor je de aanvraag indiende. 

Kandidaten die een aanvraag hebben ingediend voor het schooljaar 
2012-2013 ontvangen een mailbericht met de vraag hun kandidatuur 
elektronisch te hernieuwen. Dit bericht zal ook het paswoord 
bevatten. Zij moeten vervolgens hun gegevens van vorig schooljaar 
aanpassen of aanvullen. De kans bestaat evenwel dat een aantal 
van deze kandidaten geen mailbericht zullen ontvangen, omdat het 
mailadres dat zij vorig jaar vermeld hebben niet langer in gebruik is 
en niet tijdig werd aangepast, of omdat ze helemaal geen mailadres 
hebben vermeld.
Wie tegen 15 mei 2013 geen mailbericht ontvangen heeft, kan het 
best zelf het initiatief nemen om zijn/haar kandidatuur elektronisch te 
vernieuwen.
Kandidaten die hun paswoord vergeten zijn, kunnen hiervoor steeds 
terecht bij de helpdesk van de internettoepassing: telefonisch 
(tijdens de kantooruren) op 02/790 97 77 of via mail 
helpdesk@g-o.be.

Vastbenoemde personeelsleden raden 
we aan hun elektronische kandidatuur 
in te dienen als zij een tijdelijke 
aanstelling ambiëren in een ander 
wervingsambt dan het ambt van vaste 
benoeming of in een andere instelling 
dan de instelling van affectatie.

Godsdienstleerkrachten en 
leerkrachten niet-confessionele 
zedenleer moeten ook elektronisch 
kandideren voor een tijdelijke 
aanstelling.

Wie in het schooljaar 
2012-2013 het laatste jaar 
zal beëindigen, kan zich 
kandidaat stellen voor een 
tijdelijke aanstelling. In de 
daartoe voorziene rubriek in 
de webtoepassing vermeld 
je dat je  laatstejaarsstudent 
bent.

Op het moment van de 
aanstelling moet je uiteraard 
in het bezit zijn van een 
bekwaamheidsbewijs 
dat voor het betrokken ambt is 
vastgelegd. Om voor een tijdelijke aanstelling in aanmerking 
te komen, moet je - bijkomend - uiterlijk op 15 oktober 2013 
rechtstreeks scholengroep Rivierenland schriftelijk op de hoogte 
brengen dat je aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet en een 
kopie van je intussen behaald diploma of van het voorlopige attest 
toevoegen.

wat met een tijdelijke aanStelling van 
doorlopende duur…

Kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op 
een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) moeten 
gebruikmaken van het standaardformulier.
Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling 
van doorlopende duur. Dit formulier kan je bekomen op het 
schoolsecretariaat of downloaden op de website van scholengroep 
Rivierenland.

Het decreet rechtspositie bepaalt dat de aanvraag vóór 15 juni 
2013 aangetekend wordt verstuurd naar: de Raad van Bestuur 
van scholengroep Rivierenland – Lindestraat 123a te Bornem. 
De poststempel geldt als bewijs dat de aanvraag vóór 15 juni 
2013 werd opgestuurd. Hier is dus helaas geen elektronische 
kandidatuurstelling mogelijk.

Het is van het grootste belang dat je het aanvraagformulier correct 
en volledig invult, zo niet kan de geldigheid van uw kandidatuur in het 
gedrang komen. Het aanvraagformulier dient als werkinstrument voor 
de administratie van scholengroep Rivierenland om je gegevens in te 
brengen in een databank.

Als je in één of meer instellingen van scholengroep Rivierenland 
één keer effectief werd aangesteld voor doorlopende duur in het 
ambt waarvoor je het recht hebt verworven, dan geldt dit vanaf dat 
ogenblik als een over de schooljaren doorlopende kandidatuur voor 
dat ambt. In dit geval moet je dus geen nieuwe kandidatuurstelling 
voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur indienen.
Je aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur (TADD) is slechts geldig indien 
zij werd ingediend onder de vorm en binnen de termijn zoals 
vastgelegd.

Door een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende 
duur (TADD) in te dienen, voldoe je als kandidaat ook aan de 
voorwaarde voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. Je bent niet 
verplicht een afzonderlijke elektronische aanvraag voor een tijdelijke 
aanstelling in te dienen. Tenzij je voor een ander ambt in aanmerking 
wenst te komen dan datgene waarvoor je TADD-gerechtigd bent.

Wanneer je je voorrangsrecht wenst uit te breiden naar een ander 
ambt of een vak waarvoor je geen vereist diploma bezit dan datgene 
waarvoor je reeds over het voorrangsrecht beschikt (of voor het ambt 
van leraar naar vakken of specialiteiten waarvoor je een voldoend 
geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet je hiervoor wel een TADD-
aanvraag indienen.



Gedeeltelijk vastbenoemde kandidaten die voor het resterende deel 
van hun opdracht reeds een tijdelijke aanstelling van doorlopende 
duur hadden in een ambt in één van de instellingen van scholengroep 
Rivierenland en er dus minstens 1 keer als TADD-er in zijn 
aangesteld, hoeven hiervoor geen TADD-aanvraag meer in te dienen. 
Wanneer zij in een andere scholengroep een beroep willen doen op 
het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, moeten 
zij nog een TADD-aanvraag bij die scholengroep indienen.
Gedeeltelijk vastbenoemde personeelsleden moeten zich ervan 
bewust zijn dat zij voor de uitbreiding van hun vaste benoeming 
aan de TADD-voorwaarden moeten voldoen en op 31 december 
voorafgaand aan de uitbreiding van de vaste benoeming minstens 
voor 1 uur als TADD-er moeten zijn aangesteld in het ambt waarvoor 
zij de uitbreiding wensen.

vaSt Benoemd worden iS voor de meeSte 
perSoneelSleden een

onderdeel van de BeroepSloopBaan.

…oplijSting vacante Betrekkingen!

De vacante betrekkingen worden opgelijst op basis van de situatie 
op 15 april. In de benoemingsrondes bedoelen wij met ‘vacante 
betrekkingen’ die betrekkingen die aangeboden worden voor vaste 
benoeming. In principe zijn dat alle betrekkingen die niet aan een vast 
benoemd personeelslid zijn toegewezen. Het decreet rechtspositie 
legt de datum vast op 15 april. 
Op deze lijst duiden de directies ook aan voor welke betrekkingen 
een afzonderlijke beperkte (voor)ronde ‘nieuwe affectatie en mutatie’ 
wordt georganiseerd. Iedereen die in aanmerking komt, kan natuurlijk 
op deze betrekkingen kandideren. In de praktijk is deze procedure 
vooral aantrekkelijk om collega’s die in de betrekking staan met een 
tijdelijk andere opdracht in deze betrekking zonder administratieve 
rompslomp vast te benoemen. 

De nieuwe affectaties van deze 
beperkte ronde ‘nieuwe affectatie 
en mutatie’ worden uitgesproken 
op het einde van het schooljaar. 
In september wordt de lijst 
van ‘vacante betrekkingen’ 
geactualiseerd. Betrekkingen 
die in het nieuwe schooljaar niet 
meer worden ingericht, worden 
geschrapt. Ook die betrekkingen 
waarin op het einde van het 
schooljaar een nieuwe affectatie/
mutatie werd uitgesproken, 
kunnen niet meer worden 
aangeboden. En omdat in scholen 
sommige betrekkingen kunnen 
worden ingericht op basis van 
overheveling van uren vanuit de 
scholengemeenschap, worden 
deze betrekkingen ook geschrapt 
op de lijst.

…automatiSche vaSte Benoeming,
kan dat alS tijdelijke?

Het decreet rechtspositie stelt in Art. 37 § 2. [[Bij ontstentenis 
van andere kandidaten wordt het personeelslid dat een vacant  
verklaarde betrekking waarneemt en de in artikel 36 gestelde 
voorwaarden vervult, [[[...]]] vast benoemd.

Wie enige kandidaat is én TADD-er is én in de vacante betrekking 
staat, wordt automatisch vast benoemd.

Dit principe is voor de eerste maal toegepast bij de vaste 
benoemingen van 1 januari 2012. Naar de toekomst toe hebben wij in 
de nieuwe procedure de zaken nu veel beter onderbouwd.

…automatiSche vaSte Benoeming: wie nog?

Er is nog een tweede categorie van personeelsleden die in 
de nieuwe procedure recht krijgt op een ‘automatische vaste 
benoeming’: het zijn de gedeeltelijk  vastbenoemden die uitbreiding 
van benoeming vragen én diegenen die binnen de scholengroep ‘een 
nieuwe affectatie’ vragen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er 
geen tegenkandidaten zijn. 

Wij gaan er immers van uit dat wie 
een gedeeltelijke of volledige vaste 
benoeming in onze scholengroep 
heeft verworven, bewezen heeft 
dat hij/zij voldoening geeft in het 
betrokken ambt. Voor wie van 
buiten de scholengroep een 
‘mutatie’ aanvraagt, geldt dit recht 
uitdrukkelijk niet!

…keep it Simple !

Voor kandidaten van buiten 
de scholengroep hebben wij deze 
waarborgen niet en zullen wij bijgevolg een procedure blijven 
organiseren, ook als er maar één kandidaat is die via mutatie in 
onze scholengroep wil vast benoemd worden. Toch is hierop ook 
één uitzonderingsregel: voor wie via het systeem ‘tijdelijk andere 
opdracht’ in de betrekking fungeert én enige kandidaat is, wordt 
een automatische vaste benoeming mogelijk. Het principe is hier 
hetzelfde: het personeelslid heeft al in de betrekking gefungeerd. 
Meestal staan zij al enkele jaren in de school en in de betrekking. 
De directeur heeft zich dus al een goed (en positief) oordeel kunnen 
vormen over hun functioneren. Waarom zouden wij dan zowel aan 
het personeelslid als aan de (school)directie een procedure moeten 
opleggen?
Het motto ‘keep it simple’ geldt zeker in deze gevallen. Indien 
er tegenkandidaten zijn, moet er natuurlijk wel een procedure 
georganiseerd worden. De kandidaten worden dan na de screening 
gerangschikt en de best gerangschikte wordt door
de directeur aan de Raad van Bestuur voorgedragen voor vaste 
benoeming.

…geen automatiSche Benoeming… 
toch minder planlaSt.

Voor wie geen automatische vaste benoeming kan claimen, blijft een 
selectieprocedure bestaan.

Met de vernieuwing van de selectieprocedure 
personeelsbewegingen hebben we bijzondere aandacht besteed 
aan ‘planlastverlaging’. Vooral op het punt van zelf een ‘portfolio’ 
samenstellen en allerlei documenten verzamelen: de jaren dienst 
in het ambt en de scholengroep, de attesten nascholing, het 
evaluatieverslag,…
Met de nieuwe procedure personeelsbewegingen voerden wij het 
principe in dat de informatie die al in de school of de scholengroep 
aanwezig is niet opnieuw moet aangeleverd worden door de 
kandidaat. In het verleden was dat wel even anders: het verzamelen 
en het samenstellen van het dossier (vandaag de portfolio) was 
arbeidsintensief en tijdrovend.

Alvast met deze planlast maken wij 
nu komaf. Het blijft de ambitie van 
de scholengroep om deze gegevens 
ook geautomatiseerd ter beschikking 
te stellen van de scholen, zodat 
dit ook voor de medewerkers op 
de secretariaten geen bijkomende 
workload blijft.

7



vragen voor jou, over jou en ons !
Meer dan 1.200 medewerkers van 
scholengroep Rivierenland  krijgen 
de vraag om deel te nemen aan een 
onlinebevraging over het welbevinden.

Het invullen van de vragen neemt ongeveer 
een kwartiertje tijd in beslag. Geef toe: 
de gevraagde inspanning is niet echt zo 
groot. Elke deelnemer krijgt een unieke 
toegangscode of token.  De scholengroep 
garandeert de volledige anonimiteit. 

Ten opzichte van vorige bevragingen 
werd een aantal vragen over ‘wie ben jij’ 
geschrapt, juist om de anonimiteit nog 
te versterken. Niemand krijgt overigens 
individuele antwoorden te zien. 

Het is nu de derde maal dat de scholengroep 
dit initiatief neemt: een eerste maal in 2009, 
een tweede maal in 2011. De bevraging 
wordt deze keer wel vroeger op het 
schooljaar georganiseerd, zodat zij niet 
samenvalt met de drukte op het einde van het 
schooljaar.

waarom?

Algemeen Directeur Luc Van Gasse 
geeft duiding bij het waarom: “Er is een 
natuurlijk de wettelijke verplichting voor 
elke werkgever om acties te ondernemen 
om het welbevinden van het personeel 
te bevorderen. Maar ook zonder deze 
verplichting zouden wij dit doen. 

De missie van onze scholengroep zegt o.a. 
dat wij willen dat onze onderwijsinstellingen 
zich ontwikkelen tot ‘lerende organisaties 
met een sterk beleidsvoerend vermogen, 
die oog hebben voor het welbevinden en 
het welzijn van zowel leerlingen als leden 
van het schoolteam’. Dat is niet meer dan 
logisch binnen een pedagogisch project dat 
respect voor de mens centraal stelt. Maar 
wij kunnen niet voldoende onderstrepen dat 
waar mensen zich goed voelen, de prestaties 
ook navenant zijn. Dat geldt voor leerlingen in 
de klas én voor leerkrachten voor de klas.”

wat?

Wij kiezen voor een ruime waaier van 
vragen. Het welbevinden gaat immers 
verder dan grensoverschrijdend gedrag. 
Daarom stellen we ook vragen over 
bijvoorbeeld  de klasgroepgrootte, de 
ondersteuning bij professionele ontwikkeling, 
de samenwerking met het clb, de relatie met 
ouders, de collegialiteit, de infrastructuur 
en de beschikbare leermiddelen, de 
doelmatigheidsbeleving, de ondersteuning 
door de directie en de werkdruk.

 

van vragen naar actieS

De resultaten van de bevraging worden 
op het niveau van de scholengroep 
verwerkt en in overzichtelijke rapporten ter 
beschikking gesteld. Er worden rapporten 
gemaakt voor elke school, voor de 
scholengemeenschappen en voor de totaliteit 
van de scholengroep. De ambitie is om 
hiermee rond te zijn tegen het derde trimester 
van schooljaar 2012-2013. Deze rapporten 
zullen vervolgens toegelicht worden op 
personeelsvergaderingen. Dit gebeurt door 
externen aan de school om de objectiviteit 
van de toelichting te versterken.

Vervolgens is het aan de scholen om actie(s) 
te selecteren en deze in de praktijk om te 
zetten. Dit kunnen kleine acties zijn, maar de 
acties kunnen ook zeer ingrijpend zijn en een 
grondige bijsturing van de schoolwerking of 
–cultuur beogen.

participatie

De bevragingen welbevinden geven 
ons veel informatie over hoe mensen 
en personeelsgroepen zich voelen. De 
bevragingen geven echter ook veel informatie 
over onze scholen. Voorwaarde hierbij is 
natuurlijk dat voldoende collega’s deelnemen 
aan de bevraging. 

Bevragingen ‘welbevinden van het personeel’ 
geven iedereen de kans om op een positieve 
manier signalen te geven over de eigen 
werksituatie en het schoolbeleid mee vorm te 
geven. 

Daarom ook is scholengroep Rivierenland 
voorstander van dergelijke vormen van 
rechtstreekse bevraging. Wij doen dit voor 
het personeel, maar ook voor ouders en 
leerlingen/cursisten. Voor scholengroep 
Rivierenland past deze vorm van participatie 
in het beeld van een hedendaagse 
democratische werking. Ook daarom hopen 
wij op jouw medewerking aan de bevraging. 
De deadline is 30 april 2013. 
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