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Bevraging welbevinden voor alle personeelsleden van de scholengroep

Scholengroep Rivierenland investeert in energiebesparende maatregelen

Schooloversti jgend vakgroepoverleg in het secundair onderwijs

Ontdek onze Facebook- en Twitt erpagina!

V.
U

. L
uc

 V
an

 G
as

se
 - A

lg
em

ee
n 

di
re

ct
eu

r -
 e

rk
en

ni
ng

sn
um

m
er

: P
40

91
53

 - a
fz

en
da

dr
es

: L
in

de
st

ra
at

 1
23

 A
  2

88
0 

Bo
rn

em



Hoe voelt u zich? 
Dat is de centrale vraag waar wij met de bevragingen welbevinden naar peilen. 
In het manifest van Scholengroep Rivierenland lezen wij: “De democrati sche en leerlinggerichte scholen 
waarborgen maximale onderwijskansen aan iedereen en ontwikkelen zichzelf tot lerende organisati es met een 
sterk beleidsvoerend vermogen, die oog hebben voor het welbevinden en het welzijn van zowel leerlingen als 
leden van het schoolteam.”

Voor individuele problemen inzake welbevinden kan u terecht bij de interne vertrouwenspersoon. Maar ook 
het algemene werkklimaat is van groot belang. Dit in kaart brengen is niet zo eenvoudig. Daarom bevragen wij 
tweejaarlijks alle personeelsleden via een onlinebevraging. Ook hier geldt het principe ‘meten is weten’. In het 
verleden konden wij rekenen op een respons van ruim 40%. Dat mooie resultaat geeft  ons dan een beeld over hoe 
de individuele personeelsleden zich voelen, maar ook over wat er leeft  binnen de verschillende teams. Hoe hoger 
de respons, hoe hoger de representati viteit.

De welzijnswetgeving verplicht overigens elke werkgever om een risicoanalyse uit te voeren “betreff ende de 
preventi e van de psychosociale risico’s op het werk, meer in het bijzonder ook arbeidsorganisati e, arbeidsinhoud, 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relati es op het werk (arbeidsrelati es)”.

In onze bevragingen naar het welbevinden peilen wij naar deze risico’s. De focus ligt daarbij op de leraar in de klas. 
Maar ook andere collega’s worden bevraagd: van directeur, poetsvrouw, medewerker op de scholengroep tot 
kinderverzorgster in de kinderdagverblijven,… Vanzelfsprekend krijgen collega’s die niet voor de klas staan geen 
vragen over hoe zij het werk van klasleraar aanvoelen.

Bij de uitwerking van de nieuwe bevraging hebben wij natuurlijk ook rekening gehouden met suggesti es en 
opmerkingen die in 2013 werden geformuleerd. Daarom ook werden sommige vragen aangepast of geschrapt en 
werden weer andere vragen toegevoegd. De vragen werden ook besproken met onze interne vertrouwenspersoon 
en met de externe vertrouwenspersoon (Arista).

De waarborg van de anonimiteit van elke deelnemer is voor ons een cruciaal element. Individuele antwoorden 
kunnen door niemand ingekeken worden. Wij bouwen nu nog een extra element in: er kunnen geen rapporten 
gemaakt worden waarbij de doelgroep (of restgroep) minder dan zeven personen bedraagt. Om dit te illustreren 
met een concreet voorbeeld: stel dat er in het basisonderwijs drie mannelijke directeurs zijn, wel dan zal op geen 
enkele manier een rapport kunnen gemaakt worden waarbij voor directi es basisonderwijs gefi lterd wordt op 
geslacht van directeurs. 

Over deze en andere zaken is op het niveau van de scholengroep grondig overleg geweest met de syndicale 
organisati es, zowel over de gehanteerde methodiek als over elke afzonderlijke vraag.  Alle vakorganisati es staan 
positi ef tegenover het initi ati ef. Ook zij vinden dat de anonimiteit van elke deelnemer voor 100% gewaarborgd is. 

Wij zijn als Scholengroep Rivierenland ook niet weinig fi er dat acht andere scholengroepen dit jaar samen met ons 
de bevraging welbevinden organiseren.  Een bewijs dat de collega’s in andere scholengroepen ook vertrouwen 
hebben in de kwaliteit van ons werk. Deze samenwerking  geeft  ons meteen ook de mogelijkheid om onszelf te 
vergelijken met andere scholen. In het verleden vergeleken wij bvb. een basisschool met de andere 10 scholen van 
de scholengemeenschap. Nu zullen wij het welzijn in onze basisscholen kunnen vergelijken met 80 basisscholen. 

Alle collega’s binnen de scholengroep ontvangen na de paasvakanti e een uitnodiging voor deelname. Voor wie 
met Smartschool werkt, gebeurt dit met een Smartschoolbericht. Het bericht bevat geen afzender. Zo kan er ook 
via het digitaal schoolplatf orm geen verband gemaakt worden tussen het token en de deelnemer. Medewerkers 
die niet met smartschool werken ontvangen een brief. 

Hoe voelt u zich?

Luc Van Gasse
Algemeen directeur

De verwerking van de data neemt enkele weken in 
beslag. Tegen het begin van het schooljaar zijn de 
analyserapporten per school klaar en bezorgen wij 
die aan elke collega. Na de toelichti ngsronde in elke 
onderwijsinstelling komt dan het moment van de 
acti eplannen. Deze gebeuren lokaal en worden vanuit 
de scholengroep opgevolgd en eventueel ondersteund. 
Maar eerst is het natuurlijk aan u om 10 minuutjes  ti jd 
vrij te maken om uw antwoorden in te vullen en ons te 
laten weten hoe zich voelt in uw werksituati e.



Hoe voelt u zich? GO! Scholengroep Rivierenland 
stelt ambitieus energiebesparend 
meerjarenbeleid voor
In samenwerking met de provincie Antwerpen

GO! Scholengroep Rivierenland lanceerde op donderdag 
12 februari 2015, aan de vooravond van Dikketruiendag, 
een meerjarenbeleid omtrent investeringen in 
energiebesparende maatregelen. De scholengroep met 
21 scholen en centra, 32 vestigingsplaatsen en 8856 
leerlingen in Vaartland, Rupelstreek en Klein-Brabant 
zal tussen 2015 en 2019 750 000 euro extra investeren.



belangrijke pijler”, stelt Luc Van Gasse. “Het zijn Siamese 
tweelingen. Daarom ook moedigt de scholengroep haar 
scholen aan om actief deel te nemen aan Dikketruiendag.”

Scholengroep Rivierenland voorziet in 2018 een evaluatie 
van drie jaar REG-investeringsbeleid. Op basis van deze 
evaluatie kan dan eventueel beslist worden – al dan 
niet met bijsturing – om het REG-investeringsbeleid te 
verlengen, bijvoorbeeld drie jaar tot 2022. De budgettaire 
ruimte is daarvoor dankzij het rollend fonds en de 
solidariteit tussen de onderwijsinstellingen aanwezig.  
 
Op deze wijze wil de scholengroep haar steentje bijdragen 
tegen  de opwarming van de aarde en mee investeren in 
een groenere wereld. De scholengroep zet zo mee in op 
de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020 met de 
bedoeling om zoveel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen. Dikketruiendag in GO! Scholengroep 
Rivierenland kreeg met dit nieuws en het bezoek van Rik 
Röttger, gedeputeerde provincie Antwerpen, een feestelijk 
tintje. Tijdens het persmoment werd ook een overeenkomst 
ondertekend. 

Financiering van het REG-investeringsfonds

Uit de reserves van de scholengroep wordt tot 2019, 
in jaarlijkse schijven, 500 000 euro extra vrijgemaakt 
voor investeringen in energiebesparende projecten. De 
investeringskost stroomt terug naar het REG-fonds (REG= 
Rationeel Energie Gebruik). Deze termijn wordt per project 
afgesproken tussen de entiteit en de scholengroep. Bij de 
begrotingsopmaak wordt in het verdelingsmechanisme een 
transparant overzicht bijgevoegd. 

Wij ramen tegen 2020 het bedrag op 250 000.  
Deze middelen worden gebruikt voor nieuwe investeringen 
in energiebesparende maatregelen en zo komt de 
investeringsenveloppe op 750 000. 
 

De GO! gebouwen zijn eigendom van de Vlaamse 
Gemeenschap. Voor onderhouds- en verbeteringswerken 
aan de gebouwen ontvangt de scholengroep jaarlijks 
ongeveer 600.000 euro dotaties van de Vlaamse 
Gemeenschap. Hiervan werd al een deel gebruikt voor 
energiebesparende maatregelen (bv. het vernieuwen van de 
verwarmingsinstallaties). Jaarlijks doet de scholengroep daar 
nu 150.000 euro REG-investeringen bovenop. 

Goed rentmeesterschap

Luc Van Gasse, algemeen directeur GO! Scholengroep 
Rivierenland: “Deze investeringen gebeuren in budgettair 
moeilijke omstandigheden, maar gaan niet ten koste van de 
schoolbudgetten. Meer zelfs: met de investeringen wil de 
scholengroep  het energieverbruik  in al haar instellingen 
terugdringen. Wanneer het energieverbruik daalt, krijgen de 
scholen meer middelen voor de werking met de leerlingen. 
Scholengroep Rivierenland zou nog meer willen doen, maar 
moet rekening houden met de middelen die voorhanden 
zijn.”

Scholengroep Rivierenland heeft de voorbije jaren onder 
het motto van ‘goed rentmeesterschap’ een vooruitziend 
financieel beleid gevoerd. De voorbije jaren werd voor de 
scholen voldoende financiële ruimte gecreëerd door een 
hervorming van de poetsdiensten. Daardoor zijn er nu extra 
middelen voor o.a. deze REG-investeringen.

Duurzaam energiebeleid

Goed rentmeesterschap betekent ook oog hebben voor 
de verdere globale toekomst en dus het voeren van een 
duurzaam energiebeleid. De opwarming van de aarde als 
gevolg van de CO2-uitstoot verdient daarom alle aandacht 
van ieder individu en iedere organisatie. Het is dan ook niet 
toevallig dat de scholengroep haar plan lanceerde aan de 
vooravond van de Dikketruiendag. “Naast een energiebewust 
investeringsbeleid is een energiebewust gedrag een tweede 



“Samen sta je sterker” 
Scholengemeenschap Secundair Onderwijs organiseert schooloverstijgend vakgroepoverleg

De scholengemeenschap Secundair Onderwijs van GO! Scholengroep Rivierenland organiseerde 
op dinsdagnamiddag 9 december 2014 een derde schooloverstijgend vakgroepoverleg.                             
Het overlegmoment ging door in GO! Atheneum Willebroek. 

Samenwerking tussen de verschillende scholen

Conny Romswinkel, coördinerend directeur secundair onderwijs: 
“Het schooloverstijgend vakgroepoverleg heeft in eerste 
instantie als doel om de samenwerking tussen onze collega’s uit 
de verschillende scholen te bevorderen. Hiervoor werd op het 
virtuele platform van Smartschool ook een ruimte gecreëerd voor 
elke vakgroep om documenten aan elkaar door te geven. Naast de 
verslagen van de vergaderingen zijn er ook mappen gemaakt voor 
zelfevaluatie, uitgewerkte leerlijnen en didactisch materiaal.”

Planning

Het jaarlijkse schooloverstijgend vakgroepoverleg had dit 
schooljaar op 9 december plaats. De leerkrachten werden tussen 
12.45 en 13.15 uur in GO! Atheneum Willebroek ontvangen met 
een drankje en een koffiekoek. Vervolgens konden ze binnen de 
vakgroepen aan de slag tot 16 uur. 

Gemeenschappelijke visie

De vakgroep Engels, de vakgroep aardrijkskunde, de vakgroep 
LO, … Tijdens het schooloverstijgend vakgroepoverleg konden de 
leerkrachten van de verschillende scholen samen over hun vak 
praten. 

De scholengemeenschap secundair onderwijs koos ervoor 
om dit schooljaar op deze namiddag vanuit de vakgroep een 
gezamenlijke visie uit te bouwen op volgende items: visie op het 
vak, leerplanrealisatie en vakgroepondersteuning, infrastructuur 
en uitrusting, lesvoorbereiding en lesverloop, evaluatie en 
verticale leerlijnen. 

Documentatie

De leerkrachten konden gebruikmaken van enkele sjablonen 
en de verslagen van de vorige jaren. Ook het document ‘visie 
vakwerkgroep aardrijkskunde’ dat alle groepen als voorbeeld 
kregen, werkte verhelderend. De inhoud van het voorbeeld voor 
aardrijkskunde werd opgesteld aan de hand van de DOKK-tool 
SO, die door het GO! werd samengesteld. Dit document heeft als 
doel om de directeurs en de leerkrachten te ondersteunen bij 
hun zorg voor kwaliteit op de klasvloer. Door samen te werken 
worden ‘good practices’ gemakkelijker uitgewisseld en hebben 
leerkrachten die voor hun eigen vak geen andere collega’s hebben 
op dezelfde school, nu wel de kans om informatie en ervaringen 
te bespreken en te delen.



Leentje Van Lent,  
leerkracht aardrijkskunde en geschiedenis in GO! Atheneum Klein-Brabant

“Het schooloverstijgend vakgroepoverleg is in mijn ogen interessant. Je krijgt de mogelijkheid om met een grotere groep collega’s 
van hetzelfde vak samen te zitten en van gedachten te wisselen. Binnen de eigen school gebeurt dit natuurlijk ook, maar het 
schooloverstijgend karakter zorgt voor een extra dimensie.  

De inspectie verwacht dat we over een aantal zaken nadenken en het is fijner om dat goed georganiseerd in groep te doen. Samen 
sta je sterker en bundel je de krachten.

Het is jammer dat het contact met de collega’s van de andere scholen doorheen het schooljaar wat verwatert, want uit zo’n 
vakgroepoverleg kunnen interessante samenwerkingsverbanden voortkomen. 

Zo’n schooloverstijgend vakgroepoverleg biedt ook de mogelijkheid om materiaal uit te wisselen. Er staat een handig mapje op 
Smartschool waarop iedereen materiaal kan posten, maar dat delen gebeurt nog niet zoveel. Niet omdat niemand bereid is om 
dat te doen, maar die cultuur moet volgens mij nog wat meer ingeburgerd geraken. Van nature val je gemakkelijk op je eigen 
eilandje en schoolcollega’s terug. 

De documenten die we tijdens het overleg krijgen, zijn handig en de visietekst is een goede bron om van te vertrekken en over te 
debatteren. Als leerkracht van twee vakken, vind ik het wel een nadeel dat ik altijd de vergadering van de andere vakgroep mis. Je 
krijgt achteraf het verslag wel, maar dat is niet hetzelfde. Het is dus een kwestie van elk jaar af te wisselen en goed af te spreken 
met de vakcollega’s uit de eigen school. In een vakgroep zitten bovendien leerkrachten van verschillende graden bij elkaar. Dit is 
in eerste instantie interessant om bijvoorbeeld een visie op langere termijn uit te werken. Aan de andere kant vallen die grotere 
groepen na een tijdje vaak uit elkaar in kleinere, omdat dat voor specifieke onderwerpen handiger is. 

Tips voor de volgende keer? Enkele jaren geleden kregen we tijdens een schooloverstijgende vakgroepvergadering hulp van de 
pedagogisch begeleider geschiedenis. Als collega’s wegen we de verschillende ideeën af, maar een pedagogisch begeleider geeft 
tips bij onder andere cursus- en examenmateriaal. Zijn ervaring is zeker een meerwaarde. 

De examenperiode is bovendien niet voor iedereen de meest ideale periode om een schooloverstijgend vakgroepoverleg te 
houden, maar ik begrijp dat het ideale moment vinden moeilijk is. Elke school heeft immers op een ander moment drukke periodes. 
Misschien zou een ander tijdstip voor leerkrachten met examens beter zijn, maar we slagen er ons wel doorheen (lacht).”

 

 



Like & tweet 

Vanaf april kan u de Facebookpagina van GO! Scholengroep Rivierenland ‘liken’. Doel is om ook via digitale weg de scholengroep 
in de kijker te zetten. De pagina wordt een plaats voor nieuwtjes, persberichten, foto’s en aankondigingen in verband met de 
scholengroep. Bezoekers kunnen reageren op berichten en ze via hun persoonlijke account delen.

Ook op Twitter komt GO! Scholengroep Rivierenland tot leven. Via korte berichtjes van maximaal 140 tekens zal de scholengroep 
nieuwe activiteiten in verband met de scholengroep aankondigen. Niet alleen ouders, leraars en sympathisanten versturen 
tweets, maar ook journalisten gebruiken het digitaal platform. Scholengroep Rivierenland zal daarom via korte berichtjes de 
pers sneller op de hoogte stellen van het aankomende nieuws. 

 Heel het werkingsgebied

Om de twee accounts overzichtelijk te houden, kiest GO! Scholengroep Rivierenland ervoor om enkel berichten in het belang 
van héél de scholengroep te plaatsen. Aankondigingen voor eetdagen en schoolfeesten zal u daarom niet op onze Facebook- of 
Twitterpagina vinden. Evenementen of acties die interessant zijn voor het hele werkingsgebied wel, dit naar analogie van het 
driemaandelijkse tijdschrift ’t Krijtlijntje.

Eén druppel inkt kan miljoenen aan het denken zetten

De Engelse dichter Lord Byron zei ooit ‘Eén druppel inkt kan miljoenen aan het denken zetten’, dit geldt ook voor een stukje 
tekst op een Facebook- of Twitterpagina. 

Daarom maakt de scholengroep gebruik van de sociale media expertise van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

In hun gedragscode ‘10 tips om veilig om te gaan met sociale media’ wijst het GO! onder andere op de verantwoordelijkheid 
die je als leerkracht of personeelslid van het GO! hebt.

“Wees loyaal tegenover het GO! en je school. Ook op Facebook, Twitter en andere sociale media blijf je een werknemer van het GO!. 
Hou dus ook daar rekening met de waarden van ons pedagogisch project: respectvol, verdraagzaam, mondig, positief kritisch, leergierig, 
verantwoordelijk, geëngageerd, sociaal, zelfstandig, creatief. Jij bent onze ambassadeur bij uitstek. Draag dus die waarden uit.”

Daarnaast hecht het GO! ook aandacht aan de onvergankelijkheid van berichten op het internet.

“Wie schrijft, die blijft. Alles wat je op het internet schrijft, blijft er staan en is door anderen te bekijken. Besteed dus zorg aan wat je schrijft 
en denk tweemaal na vooraleer je iets online plaatst. Pas op met felle standpunten, ook als ze niets met je werk te maken hebben.”

Elk personeelslid van Scholengroep Rivierenland krijgt na de paasvakantie de documenten van het GO! via Smartschool in zijn 
of haar mailbox. Bij die documenten zullen ook enkele tips van de scholengroep zelf zitten in verband met het gebruik van 
foto’s en het hergebruik van krantenartikels. 

GO! Scholengroep Rivierenland zal vanaf twintig april over een eigen Facebook- en Twitterpagina 
beschikken. Doel is om ook via de digitale weg de acties, evenementen en doelen van onze 
scholengroep in de kijker te zetten.

Wie schrijft die blijft
GO! Scholengroep Rivierenland gaat online



www.facebook.com/ScholengroepRivierenland

Like us!

https://twitter.com/SgrRivierenland


