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Sti jgend aantal leerlingen voor GO! Scholengroep Rivierenland
GO! Basisschool Tovertuin heeft  nieuw leesbeleid
School@work ti jdens grote vakanti e
Ontdek ons digitaal

Seb Verbesselt, 
de jongste
van 6.149 vips!



Luc Van Gasse
Algemeen directeur

"Op de kop 6.149 leerlingen zaten er op 3 september op onze 
schoolbanken. Dat zijn er 102 meer dan op de teldag van vorig 
schooljaar: een stijging met 1,7 %. Dat is niet meteen spectaculair, 
maar de groei is wel een constante. In september 2001 – het 
eerste schooljaar van onze scholengroep – telden wij 5.142 
leerlingen in onze basis- en secundaire scholen. Er zitten dus nu 
20% meer leerlingen in onze scholen, en dat is wel spectaculair.

Meer dan spectaculair is dit schooljaar de stijging van het aantal 
leerlingen in MS Den Brandt: van 349 naar 418. De brede 1ste graad 
van de middenschool heeft vestigingsplaatsen in Boom, Aartselaar 
en Niel. In het eerste leerjaar A op de hoofdvestigingsplaats in 
Boom stijgt het aantal leerlingen van 131 naar 172. ‘Spectaculair’ 
is hier te zwak als uitdrukking.  

Eenzelfde explosie doet zich voor in Atheneum Klein-Brabant 
(met vestigingen in Bornem en Puurs): in het eerste leerjaar A in 
Bornem tellen wij nu 38 leerlingen, tegenover 22 vorig jaar. En 
ook in Atheneum Willebroek is er een opvallende stijging van het 
aantal leerlingen in de eerste leerjaren secundair: van 101 naar 
116 (waarvan 90 in de klassen 1A).

De instroom in het eerste leerjaar secundair onderwijs is 
vanzelfsprekend zeer bemoedigend voor de toekomst van 
onze secundaire scholen. Een sterke instroom is immers dé 
voedingsbodem voor zes jaar secundair onderwijs. 

Zeker voor onze scholen van het buitengewoon onderwijs was 
het dit jaar uitkijken naar de impact van het M-decreet op de 
leerlingencijfers. Algemeen werd een – al dan niet forse – terugval 
van de leerlingencijfers in het buitengewoon onderwijs verwacht. 
Een beweging die zich in het buitengewoon onderwijs al vorig 
schooljaar op niveau van de Vlaamse Gemeenschap had ingezet.

Onze school voor buitengewoon basisonderwijs telt met 526 
leerlingen 12 kinderen minder dan vorig schooljaar. Onze school 
voor buitengewoon secundair onderwijs stijgt van 356 leerlingen 
naar 372. Voor het buitengewoon basisonderwijs is dit een 
daling met 2,2%. Op niveau van de Vlaamse Gemeenschap is er 
een daling met 5,2%. De stijging van de leerlingen in Groenlaar 
secundair gaat helemaal tegen de trend in: een stijging van 
4,5% tegenover een daling van 0,94% in alle GO! scholen voor 
buitengewoon onderwijs.

De langetermijnevolutie van de leerlingencijfers stelt zowel 
de scholen als het schoolbestuur steeds weer voor grote 
uitdagingen. Omdat wij het recht op onderwijs voor elk kind 
en elke jongere willen waarborgen, doen wij er alles aan om 
weigeringen van inschrijvingen te vermijden. Daarom hebben wij 
in het verleden in verschillende scholen al bijkomende capaciteit 
gecreëerd, zonder dat wij hiervoor van de Vlaamse Gemeenschap 
bijkomende middelen kregen. Veel kans dat wij de komende jaren 
deze inspanning zullen moeten verderzetten. De demografische 
evolutie in de regio maakt dat wij, om voldoende plaatsen aan te 
bieden in onze scholen, bijkomende middelen vanuit het niveau 
Vlaanderen zullen nodig hebben!"

Kanttekeningen bij 
mooie leerlingencijfers

Deze lieve kapoen
Seb Verbesselt 

is de jongste leerling van     
GO! Scholengroep Rivierenland. 

Hij werd op 1 maart 2013 
geboren en leert de wereld 
kennen in GO! Freinetschool           

't Hinkelpad in Bornem. 

Einde leerplichtonderwijs:
schooljaar 2030 - 2031.



“Nu lees ik meer dan vroeger”, vertelt Lien (8) met een boek 
over muis Geronimo Stilton in haar handen. “We lezen samen 
in de klas, waardoor ik zowel strips als leesboeken vastneem.”

Vanaf dit schooljaar is het leesbeleid in GO! Basisschool 
Tovertuin helemaal anders. “Vroeger begeleidden de sterke 
leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar de leesmomenten bij 
de kinderen uit de lagere klassen”, vertelt Ingrid Verschueren, 
ex-directeur van de school die sinds september met pensioen 
is. “Dat leessysteem had als nadeel dat de jongens en meisjes 
uit de derde graad zelf minder de kans kregen om een boek 
vast te pakken. Daarom bedachten we het huidige systeem.”

Steun bibliotheek Willebroek

De bibliotheek van Willebroek kocht een ruim aantal boeken 
aan dat het team van GO! Basisschool Tovertuin voor een jaar 
ter beschikking krijgt. Vroeger had de school al een kleine 
bibliotheek met leesboeken van de bib, maar nu bezit elke 
klas een verhalenkoffer met verschillende soorten nieuwe 
boeken. Zowel infoboeken, leesboeken, strips, tijdschriften 
en andere soorten zijn aanwezig. Ingrid Verschueren: “We 
wilden de kinderen opnieuw plezier geven in het lezen en hen 
verschillende soorten lectuur aanbieden.” 

Meer lezen in de klas 

Vroeger lag de nadruk op luidop niveaulezen, waardoor de 
kinderen minder enthousiast waren om nog een boek voor 
hun boekbespreking te lezen. Ze lazen, omdat ze moesten.        
De kinderen namen het leesvoer mee naar huis. Nu mogen 
ze dat ook, maar er zijn ook momenten waarop ze in de klas 
moeten lezen. Meester Robby: “Op een vast moment in de 
lesweek krijgen ze een twintigtal minuten de tijd om een boek 
te nemen. Ook wanneer ze sneller klaar zijn met een taak, is 
dit mogelijk. Hierdoor worden ze doorheen de week geprikkeld 
om thuis verder te lezen. Er wordt ook meer voorgelezen. Dat 

kan op gekke plaatsen zoals een griezelverhaal op een donker 
podium met enkel een leeslampje, in de wilgenhut, ...” 

Kleur bekennen

De verschillende soorten lectuur hebben een kleur: zo zijn de 
strips bijvoorbeeld geel, de infoboeken groen, de leesboeken 
blauw, enz. Dit is een makkelijke controle voor zowel de 
leerlingen als de leerkrachten. 

Om visueel te tonen wat ze al lazen, mogen de jongens en 
meisjes na het lezen van een boek fier een gekleurde parel, 
gelinkt aan de kleur van het boek, op een gepersonaliseerd 
stokje zetten of aan een sleutelhanger hangen. In de derde 
graad werken ze met stickers. De leerkrachten houden zo in 
het oog dat bijvoorbeeld niet enkel de strips worden gelezen. 

Per graad moeten de leerlingen elk schooljaar een bepaald 
aantal boeken lezen, maar het schoolteam hoopt dat ze 
dankzij ‘de zin voor het lezen’ meer met hun neus in de 
boeken zullen zitten. De boekbesprekingen blijven, maar 
zijn creatief aangepast en worden opgebouwd per jaar.   

"Ik ben best trots op mijn team, dat hard werkte om het 
leesbeleid helemaal aan te passen aan de noden van onze 
leerlingen", vertelt Karine Eyckmans, de nieuwe directeur van 
de school. "De kinderen worden terug geprikkeld om te lezen 
en beleven er bovendien weer plezier aan. Op het einde van dit 
schooljaar volgt alvast een eerste evaluatie en een eventuele 
bijsturing. Ik ben er alvast zeker van dat dit doordacht leesbeleid 
een extra dimensie zal toevoegen aan de taalontwikkeling van 
onze leerlingen." 

De Vrienden van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
gemeenschap van Willebroek (VGO)  sponsorden de school 
voor een bedrag van 2283 euro voor de aankoop van nieuw 
materiaal.

“Nu lees ik meer dan vroeger”
GO! Basisschool Tovertuin start met nieuw leesbeleid

In GO! Basisschool Tovertuin in Willebroek lezen de kinderen graag. Dankzij het nieuwe leessysteem,  
waarbij de kinderen meer de kans krijgen om in de klas een boek vast te nemen en visueel aan te duiden 
wat ze lezen, zitten de kinderen opnieuw met hun neus in de boeken.



Projecten infrastructuur, groot en klein

GO! Basisschool De Hoeksteen in Boom
Pinnen tegen ongewenste gasten

“Sinds een aantal jaren had GO! Basisschool De 
Hoeksteen in Boom last van ongewenste gasten. 
Neen, het waren geen dieven of vandalen, 
maar duiven. Deze dieren zochten sinds de 
renovati ewerken aan de kerktoren van Boom 
een andere verblijfplaats en vonden deze in onze 
school.
De gevolgen waren natuurlijk niet zo leuk, want de 
duiven lieten een spoor van uitwerpselen achter.
Ondanks de verschillende pogingen zoals o.a. 
het plaatsen van kooien om ze te vangen en 
het inhuren van een valkenier met valk om deze 
ongewenste bewoners weg te jagen, bleven ze 
terugkomen. Uiteindelijk riepen we de hulp van 
de scholengroep in.
De voorbije grote vakanti e pakten de werkmannen 
van de scholengroep twee problemen 
tegelijkerti jd aan: ze plaatsten over de volledige 
lengte van de dakgoten en op alle uitstekende 
muren pinnen, zodat de duiven hierop niet 
meer kunnen neerstrijken. Daarnaast werden de 
dakgoten hersteld en geschilderd. 
We zijn natuurlijk heel tevreden. Onze ongewenste 
gasten zijn verdwenen en onze school oogt weer 
heel wat nett er.”
Chris Gevels, directeur

Tijdens de grote vakantie werd er in GO! Scholengroep Rivierenland hard gewerkt! Niet enkel de werkmannen 
van de scholengroep waren paraat, maar ook de andere personeelsleden staken de handen uit de mouwen. 
Hieronder ontdek je enkele projecten.

GO! BSBO Groenlaar in Niel
Buitengewoon

“Groenlaar krijgt eindelijk, na lang wachten, 
een nieuwbouw in Niel. Tegen eind november 
hopen we het nieuwe gebouw in dienst te 
kunnen nemen. Hier zullen alle leerlingen 
T9 (Autismespectrumstoornis) een nieuwe 
huisvesting krijgen. Nog veel werk voor de boeg, 
maar we kijken er zeker en vast naar uit.”
Ronny Verbeek, directeur 

GO! Atheneum Klein-Brabant in Bornem 
Een nieuwe didactische keuken

"De bestaande keuken was aan een 'extreme make-over' toe om 
volledig in orde te zijn met de wetgeving inzake voedselveiligheid en om 
te beantwoorden aan de normen van een aantrekkelijke lesomgeving 
waarin geïntegreerd wordt lesgegeven. 

Nieuwe scheidingswanden zorgen voor een aparte ruimte waar 
leerlingen zich kunnen omkleden, handen wassen, haren bedekken, 
vooraleer ze de praktijkruimte betreden. Nutsvoorzieningen werden 
vernieuwd, een gietvloer werd aangebracht, plafond en verlichting 
werden vervangen en het retro meubilair maakte plaats voor moderne 
kookapparatuur in inox met o.a. inductieplaten en warmeluchtovens.  
We werkten daarvoor samen met Maes Inox, een autoriteit in de 
keukenbouw die ook instond voor de keukeninfrastructuur in het 
Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in Milaan. We lieten 
een afzuiginstallatie plaatsen, de wanden kregen een zachtblauwe 
kleur en een beamer zorgt ervoor dat we ook in de praktijklessen 
kunnen projecteren.

Zowel leerlingen als leerkrachten zijn enthousiast en wij maken 
alvast plannen voor ons volgende grote project: een moderne en 
aantrekkelijke werkplaats voor de richtingen basismechanica en 
mechanisch onderhoud."
Ann Van Ballart, TAC 



Projecten infrastructuur, groot en klein

GO! Basisschool Boom Park in Boom
Een groene school, die eruit springt!

“Dit schooljaar kunnen we met de kleuters en de leerlingen 
uit enkele lagere klassen verhuizen naar onze nieuwe school.                    
Hier kijken we echt naar uit! 
Voor onze kleuters:
Gezellige kleuterklassen met een eigen tuintje, waarin groenten en 
fruit worden geteeld. Een polyvalente  speel- en bewegingsruimte 
op de benedenverdieping en een prachti ge belevenisspeelplaats.
Voor onze klassen van de lagere school:
Een grote polyvalente ruimte. Een terras voor een buitenklasje. 
Grote, ruime en lichte klassen waarin alle nieuwe media 
(Smartboard, iPads) aanwezig zijn. 
Kortom een school waar ieder kind zich kan ontplooien tot die 
veelzijdige intelligente persoonlijkheid die in het GO! voorop staat.”
Vanessa Spiessens, directeur 

GO! Basisschool HIMO in Willebroek
Nieuwe paviljoenen

"Tijdens de zomermaanden was het HIMO-team 
heel druk in de weer om het nieuwe schooljaar 
voor te bereiden. Een aantal leerkrachten verhuisde 
van klas en maakte het met een likje verf meteen 
heel gezellig en fris. Bij de kleuters werd een 
klastuintje ingericht door de juf. Het oudercomité 
zette zijn schouders onder de opkuis van het bos 
dat weldra ook verder ingericht wordt tot speelbos. 
In de turnzaal werden oude toestellen vervangen 
door nieuwe. Voor de kleuters konden wij een 
polyvalente zaal inrichten: zij hebben nu een heel 
mooie bewegingsruimte die in een handomdraai 
kan worden omgetoverd tot eetzaal, slaapzaal en 
opvanglokaal.

Er werd ook met spanning uitgekeken naar de 
nieuwe paviljoenen voor het 5de en 6de leerjaar. 
Tijdens de laatste week van de vakantie werd 
ons geduld beloond en mocht de inrichting en de 
verhuis beginnen. Met man en macht is er gewerkt 
om alles tip top in orde te krijgen. Het voltallige 
team stond klaar en had bovendien nog helpende 
handen meegebracht van papa’s, peters, partners, 
oud-leerlingen, (groot)ouders… Allen waren zij 
bereid om een week vakantie op te offeren om aan 
de leerlingen een mooie start te kunnen bieden. 
Hartverwarmend HIMO!"
Inge Picqueur, directeur

GO! Basisschool 't Kasteeltje
Groene moderne urinoirs

In enkele scholen van de scholengroep werden nieuwe urinoirs 
geplaatst. Erwin Van Overstraeten, verantwoordelijke infrastructuur 
GO! Scholengroep Rivierenland: "De urinoirs zijn waterloos. De 
leerlingen moeten niet meer doorspoelen, want de urinoirs bevatten 
chemische gel, waardoor alles wordt afgebroken."



In april namen 807 medewerkers van onze scholengroep deel aan de bevraging welbevinden. 
Dit schooljaar wordt binnen geheel onze organisatie tijd gemaakt voor besprekingen én acties. 
Tijdens de maand september werden de schoolrapporten in al onze onderwijsinstellingen toegelicht.

Een aantal zaken kunnen als ‘schooltypisch’ bestempeld worden. Hiervoor is actie op niveau van de individuele onderwijsinstelling 
aangewezen. Afspraak is dat scholen tegen uiterlijk 1 december hun actieplannen overmaken aan de scholengroep.           
Als vanzelfsprekend kunnen scholen zowel bij de voorbereiding als bij de realisatie van de actieplannen rekenen op 
ondersteuning van de scholengroep.

Maar er zijn natuurlijk ook een aantal thema’s die het niveau van de individuele onderwijsinstelling overstijgen.                                         
‘Planlast en werkdruk’ is hiervan een goed voorbeeld.

Minder werkdruk: haalbaar of utopie?

De grafiek ‘werkdruk 2015’ toont de resultaten voor onze 
onderwijsinstellingen in vergelijking tot de totaliteit van de 
deelnemende scholengroepen. De referentiegroep (REF) 
omvat 4075 personeelsleden. In deze grafiek is Scholengroep 
Rivierenland de entiteit (ENT). Er zijn natuurlijk ook verschillen 
tussen scholen onderling. Daar gaan wij nu even niet op in.

Bij het bekijken van de grafiek zie je dat onze personeelsleden 
lichtjes positiever omgaan met het begrip werkdruk. Deze 
lichtjes betere perceptie komt ook naar voor als wij de 
individuele vragen inzake werkdruk vergelijken met de 
respons van de referentiegroep. Maar dit mag geen excuus 
zijn om te doen alsof er zich geen probleem stelt. Het leek ons 
daarom goed om op niveau scholengroep hierrond in actie te 
schieten.

Verhoogde werkdruk

Wij kunnen er trouwens niet naast kijken: in vrijwel alle scholen geven de personeelsleden in 2015 aan meer werkdruk te ervaren 
dan de vorige jaren. Toch merk je bij analyse grote verschillen tussen de scholen onderling. In onze basisschool ’t Kasteeltje is er 
een evolutie merkbaar waarbij personeelsleden de werkdruk positiever beoordelen: van 30 % in 2013 naar 47% positief in 2015. En 
het negatief inschatten van de werkdruk neemt een forse duik: van 52,84 procent in 2013 naar 33 procent bij de laatste bevraging. 



Werkdruk en planlast

Dit wil niet zeggen dat in deze school personeelsleden minder werkdruk aanvoelen dan in andere scholen. Integendeel: de 
personeelsleden geven aan dat zij meer werkdruk ervaren dan hun collega’s uit de referentiegroep. Maar het loont toch de 
moeite om te onderzoeken waarom de evolutie van ‘minder werkdruk’ hier zo uitgesproken is. Voor wie de situatie in de school 
niet zou kennen: het is niet omdat de directeur minder veeleisend zou zijn naar zijn personeel toe! 

In de bevraging onderzoeken wij hoe men de werkdruk ervaart. In onderwijs is ‘planlast’ een woord dat bijna automatisch 
gekoppeld wordt aan (te hoge) werkdruk. Individuele personeelsleden, maar ook onderwijsinstellingen klagen over ‘planlast’. 

In het rapport ‘Kom op tegen planlast!’ (Antwerp Management School, maart 2013) omschrijven Patrick Kenis, Peter Michielsens 
en Walter van Andel planlast als volgt: “Leerkrachten en scholen hebben het jongste decennium bij herhaling gewezen op de 
overlast die het gevolg is van opdrachten en administratieve verplichtingen waarvan de noodzaak en/of de zinvolheid niet of 
nauwelijks wordt aangevoeld. Dit geheel van ter discussie gestelde opdrachten en verplichtingen wordt gevat in het begrip 
‘planlast’.”

Het is duidelijk dat ‘planlast’ een negatieve invloed heeft op de perceptie van de werkdruk. Daarom willen wij op het niveau van 
Scholengroep Rivierenland hierrond actie ondernemen.

 

Virtuele ideeënbus

In feite organiseren wij tot en met 31 oktober een virtuele ideeënbus. Het is een brainstormoefening waaraan iedereen vrij 
kan deelnemen. Alle opmerkingen en suggesties zijn meer dan welkom. 

De resultaten zullen op het niveau van de scholengroep met de directies besproken worden, zonder dat daarbij de namen van 
de inzenders vrij gegeven worden, kwestie van het veiligheidsgevoel te versterken. 

Op basis van de ingezonden suggesties en de besprekingen met de directies zullen wij dan kijken wat wij zelf op niveau van de 
scholen, scholengemeenschap en scholengroep kunnen doen om de werkdruk te verlichten. Dit zal ook besproken worden met 
de syndicale organisaties op niveau van GO! Scholengroep Rivierenland. Wij zullen ook alle ontvangen suggesties (anoniem) 
overmaken aan de minister van Onderwijs. En natuurlijk krijgt u via onze eigen communicatie feedback over het project. 

Het team van GO! Scholengroep Rivierenland stuurt u begin oktober via Smartschool een uitnodiging met een link naar de 
virtuele ideeënbus. Wij zijn benieuwd naar jullie suggesties.

Ideeën?

Vorig schooljaar lanceerde de 
onderwijsminister, mevr. Hilde Crevits, 
een oproep aan de personeelsleden 
om suggesties voor ‘planlastverlaging’ 
over te maken. Wij hebben momenteel 
geen zicht op de respons die hierop 
uit het onderwijsveld gegeven 
wordt. Het initiatief van de Vlaamse 
onderwijsminister inspireerde wel 
onze scholengroep om een gelijkaardig 
initiatief op te starten, binnen onze 
scholengroep. 

Het niveau scholengroep staat 
natuurlijk veel dichter bij het reële 
schoolleven. Onze scholengroep 
en onze scholengemeenschappen 
hebben in het verleden al bewezen 
dat zij feedback vanop de schoolvloer 
appreciëren  Daarom ook durven wij 
hopen op een grote participatie van de 
leden van de schoolteams.



“De eerste schoolbel op 1 september: of je nu al jaren les geeft of je begint aan je eerste schooljaar, het 
is altijd een bijzonder moment.” Dat zijn de eerste woorden van een filmpje waarmee GO! Scholengroep 
Rivierenland de personeelsleden op 1 september een fantastisch schooljaar toewenste. 

De reden om dit filmpje via de sociale media te verspreiden, is niet toevallig gekozen. Sinds vorig schooljaar 
is de scholengroep eigenaar van een Facebook- en Twitterpagina. Via de sociale media wil Scholengroep 
Rivierenland extra communiceren met de personeelsleden en aan de buitenwereld tonen wat nieuw is. Via 
Facebook en Twitter kan de scholengroep snel nieuws melden. Dat kan niet via het 't Krijtlijntje, omdat dat 
maar driemaandelijks verschijnt. 

De scholengroep wil creatief met de sociale media omspringen, maar houdt ook rekening met mensen 
zonder Facebook of Twitter. Daarom blijven alle belangrijke items ook via mail, brief of ’t Krijtlijntje tot bij de 
personeelsleden komen. 

Als we de statistieken van de Facebookpagina bekijken, mag Scholengroep Rivierenland al zeer tevreden zijn, 
maar het kan nog beter. Hoe meer we berichten ‘liken’ en ‘delen’, hoe meer de namen van de scholen en 
instellingen van de scholengroep verspreid raken.

Het team van GO! Scholengroep Rivierenland 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 GO! Scholengroep Rivierenland.

GO! Scholengroep Rivierenland 
luidt eerste bel nieuw schooljaar 

op sociale media
De eerste schoolbel, de nieuwe directeurs, de straffe leerlingencijfers, … wie GO! Scholengroep 
Rivierenland digitaal volgt, kwam met deze verhalen al in contact. De sociale media bieden de 
kans telkens een tipje van de sluier op te lichten.

Totaal aantal likes van begin april tot nu.

Totaal aantal bezoeken 
rond 1 september.


