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Cijfers onder de loep

Basisschool ‘t Kasteeltje pakt schoolprobleem positi ef aan 

Nieuwe vertrouwenspersoon Ann De Meulenaere
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Fijn schooljaar!
Ontmoet 

de nieuwe collega’s 
op www.rvl.be



U herinnert het zich waarschijnlijk nog: eind vorig schooljaar organiseerde onze scholengroep in alle basis- en secundaire 
scholen een tevredenheidsonderzoek bij de ouders. In totaal namen 1152 ouders deel. Een resultaat dat er best mag zijn. Ook 
de leerlingen van onze secundaire scholen gingen in op de uitnodiging van scholengroep Rivierenland om deel te nemen aan 
het tevredenheidsonderzoek. We leggen hier de nadruk op de bevraging bij de ouders.
 
Net zoals bij de bevraging welbevinden van de personeelsleden gebeurt alles anoniem. Hiervoor staan wij als scholengroep 
garant. Zo zorgen wij ervoor dat een reacti e geen aanleiding kan geven tot een afrekening onder welke vorm dan ook. Maar ook 
voor de scholen en het schoolbestuur zijn de resultaten van bevragingen geen evaluati es. Wel zijn het instrumenten om op een 
structurele wijze relevante feedback te krijgen van personeel, ouders en leerlingen. De bevragingen zijn in de eerste plaats een 
middel om het zelfevaluerend vermogen van de scholen te versterken.  Wij sti muleren scholen om op basis van de resultaten 
doelbewust acti es te ondernemen. Zo versterken wij dan de beleidskracht in onze scholen.

Resultaten bespreken binnen de school

De resultaten van de bevragingen zullen uitgebreid op school besproken worden, hoewel wij er moeten aan toevoegen dat in 
een enkele school de deelname zo beperkt is dat het niet echt relevant is om hier lang bij sti l te staan. Deze lage parti cipati egraad 
is echter de uitzondering. En ook in dit geval zal de directeur dit open meedelen aan de betrokken partners. Misschien is het in 
dit geval beter om na te gaan waarom er zo’n lage deelname was en daarbij verder te kijken dan verklaringselementen die als 
excuus gelden.

Op het College van Directeurs werd afgesproken dat minimaal de schoolraad, het schoolteam, het oudercomité (indien aanwezig) 
en de leerlingenraad betrokken worden bij de bespreking. Het overleg en de besprekingen dienen op schoolniveau afgerond 
te zijn uiterlijk op 14 november. Het is de bedoeling dat de directi e in overleg met de betrokken organen en op basis van deze 
besprekingen vervolgens acti evoorstellen uitwerkt. Deze kunnen kleinschalig zijn, maar kunnen ook meer fundamenteel zijn, 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit het prakti jkvoorbeeld van Basisschool ’t Kasteeltje.

De som van de scholen

De resultaten worden ook nu weer gegroepeerd per scholengemeenschap. Zo kunnen onze scholen zichzelf positi oneren ten 
opzichte van de andere scholen. Bijkomend geeft  het ons een globaal beeld van hoe ouders staan tegenover onze scholen.

Het feit dat meer dan 89% van de ouders aangeeft  globaal tevreden te zijn over de school vinden wij als schoolbestuur natuurlijk 
zeer positi ef. Zoals te verwachten valt, ligt de tevredenheid in het basisonderwijs enkele procenten hoger dan in het secundair 
(93 % versus 89%). Iets meer dan 6% van de ouders geeft  aan niet tevreden te zijn. Uitgesplitst tussen basis en secundair: 3,81% 
en 7,92%. Indien wij naar de uitgesproken ontevredenen kijken, bedragen de percentages respecti efl ijk 0,5% en 0,87%. Het 
gaat in dit laatste geval over welgeteld 12 ouders! Het zou al te gemakkelijk zijn om de ‘ontevredenen’ als verwaarloosbaar te 
beschouwen. Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Misschien kunnen wij juist hiervan het meest leren en moeten wij deze 
signalen dan ook ernsti g nemen en kijken in hoever onze prakti jk moet aangepast worden. 

De handschoen opnemen

Neem nu bijvoorbeeld de stelling ‘De leden van het schoolteam hebben eenzelfde visie op opvoeding en onderwijs.’ 121 ouders 
(circa 11%) antwoorden hierop ‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’. In de secundaire scholen geeft  60% een bevesti gend 
antwoord. In basisonderwijs is dit slechts 41%. Opvallend hoog is ook het aantal ‘geen mening’: 29% in secundair en 48% in 
basisonderwijs. 
Hopelijk prikkelt dit uw nieuwsgierigheid en vormt het een extra aandachtspunt bij de besprekingen op schoolniveau. De 
vermelde cijfers hierboven zijn natuurlijk een gemiddelde. Dat betekent dat sommige scholen hoger scoren, maar ook dat 
andere scholen het op dit punt minder doen. Natuurlijk wil een lage score daarom niet zeggen dat er binnen het team geen 

1152 ouders geven hun mening!

Luc Van Gasse
Algemeen directeur

gemeenschappelijke visie aanwezig is, maar hierover een open gesprek 
aangaan binnen het schoolteam, de schoolraad en bijvoorbeeld het 
oudercomité is op zich al een mooi voorbeeld van openheid van beleid, 
gericht op parti cipati e. Wij hopen dat ook u binnen het team op een 
constructi eve wijze de handschoen zult opnemen. Zo draagt u bij tot 
een verbetering van ons gemeenschappelijk doel: de kwaliteit van ons 
onderwijs verhogen.



Eind vorig schooljaar namen 1575 leerlingen van het gewoon secundair onderwijs deel aan de tevredenheidsenquête 
die onze scholengroep organiseerde. Hiermee werd een deelname van gemiddeld 80,8 procent behaald.  

De leerlingen gaven hun mening over verschillende onderwerpen, zoals de gebruikte leermiddelen op school: zijn 
de curussen aangepast aan de huidige noden? Of vinden onze leerlingen dat elke leerling over zijn eigen tablet 
zou moeten beschikken op school? Ook werd gepeild naar hun algemeen welzijn en de inspraak die ze hebben in 
de schoolorganisatie. Kunnen zij bij hun leerkrachten of de directie terecht? Worden problemen, bijvoorbeeld bij 
pestgedrag, kordaat en efficiënt aangepakt? 

Op deze wijze tracht de scholengroep een kijk te krijgen op de tevredenheid van onze leerlingen, gaande van het 
opvoedingsproject van hun school tot de netheid van het sanitair.
Onnodig te zeggen dat wij heel blij zijn met de grote respons. Met deze gegevens gaan de scholen nu aan de slag. 

“Op onze school wordt naar mijn mening geluisterd”
Ook leerlingen vullen bevraging in

Conny Romswinkel
Coördinerend directeur secundair onderwijs

Scholengroep Rivierenland telt dit schooljaar 6047 
leerlingen. Dat zijn er 39 meer dan vorig jaar. Vooral het 
leerlingenaantal in Atheneum Boom is stijgende. De school 
telt nu 615 leerlingen tegenover 531 vorig schooljaar. 

Op de grafiek ziet u de structurele stijging voor de 
leerlingencijfers in onze scholengroep. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft 
189.202 leerlingen. Dat zijn er 5.672 meer dan het jaar 
voordien. 

6047 leerlingen kiezen 
voor onze scholengroep

De resultaten zullen besproken worden met de 
personeelsleden, de schoolraad, het oudercomité 
(indien aanwezig) en natuurlijk met de leerlingenraad. 
Het is immers belangrijk dat de leerlingen zelf ook 
betrokken zijn bij het analyseren van de gegevens 
en bij het bepalen van acties die de kwaliteit van 
het onderwijs van onze scholen verder bevorderen.  

Het welzijn van onze leerlingen ligt ons zeer nauw 
aan het hart, evenals hun participatie aan het 
schoolgebeuren. We zijn er dan ook van overtuigd dat 
de bespreking van deze resultaten de samenwerking 
tussen leerlingen en schoolteam zal versterken. 
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“Spelen met elkaar, 
leren we meer en meer, 

door onze vernieuwde speelplaats, 
lukt dit keer op keer”

Basisschool ‘t Kasteeltje in Puurs pakt schoolprobleem positief aan

Een zonnige dag in Basisschool ’t Kasteeltje 
in Puurs… Kinderen kijken naar de schaapjes 
en de kippen, voetballen of ravotten op het 
grasveld, spelen op moderne speeltuigen, 
amuseren zich met nieuwe speelkoffers, 
maken kennis met de natuur in de groentetuin, 
dansen op muziek en bollen rond op fietsen 
en rollerskates.

“90,91 procent van de ouders vindt de speelplaats 
kindvriendelijk”, vertelt Tom Cornu, directeur van Basisschool 
‘t Kasteeltje in Puurs. “Dit is een hele verbetering tegenover 
vroeger. Als we onder andere kijken naar de infrastructuur, is 
nu 81,27% van onze ouders hierover tevreden ten opzichte 
van 66,94% in 2012.”

Het ‘speel’ gedrag van de kinderen in Basisschool ‘t Kasteeltje 
liet regelmatig te wensen over. Zo konden heel wat kinderen 

niet meer met elkaar spelen zonder te duwen, te trekken 
en ruzie te maken. Het schoolteam van de basisschool in 
Puurs wilde deze mentaliteit veranderen en nam de koe bij 
de hoorns. Uit de laatste enquêtes, afgenomen bij de ouders 
van de school, blijken de inspanningen meer dan de moeite 
waard. 

De speelplaats is een plaats om te spelen

Om van de speelplaats terug een plaats te maken om te 
spelen, en niet om te vechten en te pesten, zorgde het 
schoolteam voor een aantal structurele veranderingen.

Mede dankzij een gulle gift van ‘De Vrienden van de Basisschool 
van het Gemeenschapsonderwijs Puurs’  kon de school twee 
nieuwe grote speeltoestellen aankopen. Eén voor de kleuters 
en één voor het lager. “Daarnaast zorgde de school nog voor 
enkele andere aanpassingen”, vertelt directeur Cornu. “We 
lieten op de speelplaats nieuwe hinkelpaden schilderen en 
hingen nieuwe netten aan de basketbalringen. Dankzij de 

Op de speelplaats van Basisschool ‘t Kasteeltje in Puurs is er geen plaats meer voor vechtersbazen 
en pesters. De sfeer op de speelplaats was de voorbije jaren niet altijd optimaal, maar dankzij de 
inspanningen van het schoolteam hebben de leerlingen nu een boeiende speeltijd. Dit blijkt ook 
uit de enquêtes van Scholengroep Rivierenland.



steun van het huidige oudercomité kon het schoolteam ook 
picknicktafels kopen. Hieraan kunnen de kinderen ‘s middags 
buiten eten, wat zorgt voor minder drukke en lawaaierige 
reftermomenten. Tijdens de andere speeltijden kunnen de 
leerlingen hier rustig keuvelen.”

Op afgesproken speeltijden klinkt er op de speelplaats ook 
muziek, zodat de kinderen kunnen dansen en op vrijdag 
viert de school ‘wieltjesdag’. Alle kinderen kunnen die dag 
met hun fiets, steps en rollerskates rondrijden op de grote 
speelplaats van de school.

Deci en Bel

De school maakte een budget vrij om voor elke klasgroep 
speelkoffers te creëren. In deze speelkoffers zit speelmateriaal, 
doordacht gekozen door een werkgroep. Deze koffers roteren 
zodat elke klas om de week nieuw speelgoed heeft.

De leerkrachten leren de kinderen zorg te dragen voor 
het materiaal. Dit doen ze verkleed en aan de hand van 
de twee typetjes, Deci en Bel, de ‘nieuwe leerlingen 
van de school’. Zo leggen ze op een originele manier uit 
hoe men bepaalde spelen uit de koffers moet gebruiken 
en leren ze de kinderen sociale vaardigheden aan.  
Wat doen we als we ruzie hebben? Hoe reageren we als er 
iemand extra wil meespelen en er is geen plaats? Enzovoort 
enzoverder.

Groen groen klasje

Basisschool ’t Kasteeltje is één van de MOS-scholen (Milieuzorg 
Op School, initiatief van de Vlaamse Gemeenschap). Als 
school die milieuvriendelijkheid hoog in het vaandel draagt, 
zette het schoolteam heel wat nieuwe groene projecten op.

Klastuintjes:

Voor de leerkrachten met groene vingers creëerde de directie 
moestuintjes. Hier kunnen zij met de kinderen werken en 
leren. Deze activiteit is bewust klasdoorbrekend, zodat de 

kinderen wiens juf of meester geen groene vingers heeft, 
toch kunnen tuinieren.

De ervaring leert dat het tuinieren een rustgevend effect 
heeft op de kinderen. Het omgaan met de aarde en planten 
zorgt ervoor dat de leerlingen rustiger worden en op een 
toffere manier met elkaar en hun leraars omgaan.

Naast het sociale aspect is er ook de ‘groene kennis’. De 
leerlingen krijgen dankzij de tuintjes op een ‘natuurlijke’ 
manier milieueducatie: Wat zaaien we? Wanneer zaaien we? 
Welke plant heeft zon of schaduw nodig? Ook de wiskundeles 
is nooit ver weg: afstanden meten, berekeningen maken, …

De kinderen hebben ook een verzorgende taak: onkruid 
wieden, planten water geven, … Hier bestaat een takenlijst 
voor, zodat de kinderen hun verantwoordelijkheid leren 
opnemen. 

Klasdieren en boomgaard met schaapjes en kippen: 

In samenwerking met de groendienst van Puurs, legde de 
school een boomgaard aan. De verschillende klassen kozen 
zelf hun boom en dragen er nu zorg voor. Tussen de bomen 
leven enkele schaapjes en kippen.  

Tom Cornu: “Het is fantastisch om te zien hoe de kinderen 
omgaan met de dieren. Ze zien hoe een lammetje geboren 
wordt en rapen eitjes voor de kookactiviteiten in de klas.” 

Sommige klassen hebben klasdiertjes, zodat de leerlingen 
leren zorg dragen voor alle wezens in de natuur.

De leerlingen genieten van de sfeer op de speelplaats 
en kozen samen met Deci en Bel voor de volgende slogan 
“Spelen met elkaar leren we meer en meer, door onze 
vernieuwde speelplaats lukt dit keer op keer”



Ann De Meulenaere (42) is de nieuwe 
vertrouwenspersoon van Scholengroep 
Rivierenland.  Na tien jaar neemt zij het roer 
over van Viv Van Damme (60). “Iedereen is 
altijd welkom”, zegt Ann. Maar wat doet 
een vertrouwenspersoon eigenlijk? 

Viv Van Damme: “De wetgeving bepaalt dat een ver-
trouwenspersoon de psychosociale problemen op de 
werkvloer moet aanpakken en voorkomen. Dat kan 
gaan over ongewenst seksueel gedrag, geweld en pes-
terijen tussen collega’s of tussen collega’s en directie.” 
 
Ann De Meulenaere: “Het is belangrijk dat mensen met hun 
problemen bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen. 
Hij of zij kent het werkveld, maar is niet direct betrokken.” 
 
Viv Van Damme: “Wij staan buiten de school en het directie-
comité, wat zeer positief is. Stel dat bijvoorbeeld één van de 
directeurs vertrouwenspersoon zou zijn, dan zou het voor 
de personeelsleden en de andere directeurs veel moeilijker 
zijn om open kaart te spelen.”

Mensen kunnen met hun problemen bij iemand terecht. 
Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Ann De Meulenaere: “Eerst maken we een afspraak. 
Dat kan via telefoon, e-mail of Smartschool. We hou-
den dan een verkennend gesprek. Ik, als vertrouwens-
persoon, bied een luisterend oor en vraag wat er aan de 
hand is, zonder een oordeel te vormen of partij te kiezen.”  
 
Viv Van Damme: “We zoeken naar de kern van het pro-
bleem. We praten met de mensen, zodat ze zelf een oplos-
sing vinden. Vaak is dat eerste gesprek al voldoende. Vijftig 
procent van de mensen vindt het al fijn dat er eens naar zijn 
of haar verhaal geluisterd wordt en komt niet meer terug. 
Vaak komen mensen ook via de vakbonden bij ons terecht. 
Zij gaan met een klacht, die eigenlijk ons aanbelangt, naar de 
vakbond. Omgekeerd gebeurt dat ook.”

Kan u daar een voorbeeld van geven?

Viv Van Damme: “Een lid van het onderhoudspersoneel 
kan bijvoorbeeld naar ons komen om te praten over zijn 
of haar uurrooster. Dit heeft te maken met urenpakketten, 
afspraken die wettelijke vastliggen, en is dus eerder een zaak 
voor de vakbond.”

Durven personeelsleden vlot naar jullie komen?

Viv Van Damme: “Niet altijd. Ze zijn bang dat een gesprek 
niets uithaalt of vrezen de confrontatie met een betrokken 
collega aan te gaan.”

Is zo’n confrontatie altijd nodig?

Viv Van Damme: “Neen. We kunnen andere mensen bij het 
gesprek betrekken, maar enkel in overleg met de persoon 
die naar ons komt. We kunnen ook ‘de tegenpartij’ niet 
verplichten om mee te werken.” 

Hoeveel mensen komen naar de vertrouwenspersoon?

Viv Van Damme: “Het aantal is moeilijk te zeggen. Dat 
fluctueert en stijgt meestal naar het einde van het schooljaar 
toe. Dat maakt het natuurlijk moeilijker om een probleem op 
te lossen. De personeelsleden die komen, komen trouwens 
van overal. Het zijn niet enkel leerkrachten, maar ook mensen 
die instaan voor andere taken binnen onze scholengroep. Zo 
bewaakt de vertrouwenspersoon ook het welbevinden van 
het CLB-personeel. ”

Wanneer kunnen al die mensen bij u terecht?

Viv Van Damme: “Bellen en mailen kunnen ze altijd. We 
proberen dan een afspraak binnen de tien kalenderdagen te 
maken. Normaal is die afspraak binnen de werkuren, maar 
we zijn flexibel. We weten dat iemand die voor de klas staat 
niet zomaar eender wanneer een uurtje kan vrijmaken.” 
 
Ann De Meulenaere: “De wet zegt dat mensen tijdens hun  
werkuren naar ons mogen komen, maar dan moeten ze dat 
aan hun directeur melden. Soms wil men niet dat de directie 
op de hoogte is en dan moeten we een vrij moment zoeken. 
We hebben een bureau in Boom en consultatiekabinetten 
over heel de scholengroep. De vertrouwenspersoon kan ook 
naar de school zelf komen, maar dit ligt soms gevoelig.”

Wat doet een vertrouwenspersoon nog?

Viv Van Damme: “Wij houden een register bij van alle pro-
blemen die personeelsleden met externen ondervinden. 
Bijvoorbeeld als een ouder een leerkracht fysiek of verbaal 
aanvalt. Directeurs moeten dit aan ons melden, zodat wij als 
vertrouwenspersoon in het oog kunnen houden welke scho-
len welke problemen ondervinden.”

In onze scholengroep is de vertrouwenspersoon ook 
de kwaliteitscoördinator van het CLB (Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding). Wat houdt dat in?

Ann De Meulenaere: “Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van 
het centrum bewaakt wordt. We volgen de nieuwe regels, in 
verband met het CLB op en kijken of alles vlot verloopt. Aan 
de hand van de tevredenheidsenquêtes die de scholengroep 
organiseert, proberen we ook te weten te komen of de 
scholen, ouders en leerlingen tevreden zijn over de werking 
van het centrum. Ook over de vertrouwenspersoon stellen 
we vragen. Zo kunnen we ons steeds verbeteren.”

“Iedereen is altijd welkom”
Ann De Meulenaere is de nieuwe vertrouwenspersoon van onze scholengroep



Welke verbeterpunten kwamen uit de laatste enquête? 

Viv Van Damme: “Uit de enquêtes bleek dat heel wat 
personeelsleden de vertrouwenspersoon niet kennen. In de 
scholen waar dit probleem groot was, ging ik de resultaten 
van de bevraging bespreken. Zo konden de personeelsleden 
met mij kennis maken.”

Wat doen jullie nog om de vertrouwenspersoon bij het 
personeel bekend te maken?

Viv Van Damme: “Directies nodigen de vertrouwenspersoon 
soms uit op personeelsvergaderingen.”

Ann De Meulenaere: “Er worden ook affiches opgehangen 
in alle leraarskamers. Zo kunnen mensen een gezicht op mij 
plakken (lacht). Sommige mensen hebben mij misschien al 
ontmoet, want ik werk al zeventien jaar als maatschappelijk 
werker in de scholengroep.”

Heeft de vertrouwenspersoon iemand waar hij of zij bij 
terecht kan?

Viv Van Damme: “Het GO! onderwijs van de Vlaamse ge-
meenschap wil binnenkort workshops organiseren zodat alle 
vertrouwenspersonen van de verschillende scholengroepen 
met elkaar kunnen overleggen. Je staat als vertrouwensper-
soon vaak alleen, maar bij de preventieadviseur van Arista, 
de externe dienst voor preventie en bescherming, kon ik 
altijd met vragen terecht. Zo hielp Katrien Van Herck mee 
de vragen voor de enquête ‘Welbevinden bij leerkrachten’ 
uitschrijven.”

over een bepaald probleem in de school moeten spreken, 
dan helpt Katrien hierbij. We moeten hiervoor wel eerst 
toestemming vragen aan de Raad van Bestuur, want alleen 
het eerste gesprek met Arista is gratis.”

Mevrouw Van Damme, heeft u nog een tip voor de nieuwe 
vertrouwenspersoon?

Viv Van Damme: “Tips niet echt, maar ze mag mij altijd 
bellen (lacht).”

Mevrouw De Meulenaere, wat zou u graag anders doen 
dan uw voorganger?

Ann De Meulenaere: “Ik hoop eigenlijk, net zoals Viv, 
dat mensen eerst praten met elkaar, voordat een 
probleem escaleert. Praat over wat je voelt en de 
dingen waarmee je zit. Dat is niet altijd gemakkelijk, 
maar het is beter dan rond te lopen met frustraties.” 
 
Viv Van Damme: “Wanneer mensen met mij contact 
opnamen, zaten ze dikwijls al thuis met een depressie of burn-
out. Het is dan veel moeilijker om een probleem op te lossen.” 
 
Ann De Meulenaere: “Iedereen is dus altijd welkom om zijn 
of haar hart even te luchten.”

Wettelijke verplichtingen 

De welzijnswet, de basiswet in verband met veiligheid en 
gezondheid op het werk, bestaat sinds 4 augustus 1996, 
met uitvoeringsbesluiten in 1998. De wet bepaalt dat elke 
werkgever, dus ook schoolbesturen, ervoor moeten zorgen dat 
het welbevinden van hun personeel optimaal is. In het begin 
concentreerde de wet zich op welzijnsdomeinen als psychische 
belasting, arbeidshygiëne, ergonomie, veiligheid, gezondheid, en 
verfraaiing van de werkplaatsen en milieu. 

Met de wet van 28/02/2014, 28/03/2014 en het KB van 
10/04/2014 werd deze welzijnswet aangevuld. Ook de preventie 
van psychosociale risico’s op het werk waaronder stress, geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn in de 
welzijnswet opgenomen. Het Belgisch Staatsblad maakte op 28 
april 2014 de laatste wijzigingen bekend.

De werkgever, in dit geval de algemeen directeur, moet 
ondersteuning bieden aan de personeelsleden die hinder 
ondervinden van de psychosociale belasting op het werk. 
Hieronder definiëren we wat psychosociale belasting inhoudt:  
Psychosociale belasting op het werk wordt omschreven als elke 
belasting van psychosociale aard die haar oorsprong vindt in de 
uitvoering van het werk (het werk zelf is belastend) of die voorkomt 
naar aanleiding van de uitvoering van het werk (de omstandigheden 
waarin het werk wordt verricht zijn belastend) en die schadelijke 
gevolgen heeft voor de lichamelijke of psychische gezondheid van 
de persoon.

De bescherming tegen stress, geweld, ongewenst gedrag en pes-
terijen, valt onder die bescherming tegen psychosociale belasting. 
Om die ondersteuning te bieden mag de onderneming, in dit geval 
de scholengroep, een vertrouwenspersoon aanstellen. Hij of zij 
kent het werkveld, maar is niet rechtstreeks betrokken.

BRON:  

Vlaamse overheid : Wettelijk kader inzake psychosociale belasting waaronder geweld, 

pesten en ongewenst seksueel gedrag op school (2009)

Belgisch Staatsblad

Waarmee helpt Arista nog?

Viv Van Damme: “Aan de hand van de resultaten van 
de enquêtes, bekijken we welke scholen nood hebben 
aan begeleiding. Samen met Arista organiseren we dan 
workshops op maat. Ook bij problemen die enorm groot zijn 
en bijvoorbeeld de hele school aanbelangen,  schakelen we 
de organisatie in. Stel dat we alle leerkrachten individueel 

“Ik bied een luisterend oor en 
vraag wat er aan de hand is, 
zonder een oordeel te vormen 
of partij te kiezen.”
 Ann De Meulenaere 
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