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Integraalplannen: interview met algemeen directeur Luc Van Gasse

Kandideren? Zo doe je dat!

Nieuw preventi eplan anti pestbeleid bij GO! Basisschool De Blokkendoos

Geniaal digitaal
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Onze scholen maken 
de toekomst of de toekomst 
van onze scholen?
In dit ‘t Krijtlijntje vind je geen editoriaal, maar een interview met algemeen 
directeur Luc Van Gasse over de toekomst van onze scholen of hoe onze 
scholen zelf hun toekomst kunnen maken. Luc Van Gasse: “Het gaat allemaal 
heel snel. Het is daarom nodig om stil te staan bij de langetermijnrichting die 
we willen bewandelen.”

Mijnheer Van Gasse, onze scholengroep werkt aan een vernieuwde visie op de werking van de scholen. 

Waarom?

Luc Van Gasse: “Het is goed om regelmatig na te denken over de langere termijn en voor jezelf het langetermijnperspectief 
te stellen. Binnen het GO! startte een grootschalig project ‘integraalplannen’. Dit vertrekt vanuit de noodzaak om een 
onderbouwd infrastructuurbeleid op langere termijn te voeren. De schoolgebouwen zijn er voor de werking van de leerlingen 
en de schoolteams. Daarom is het goed om eerst de visie op de scholen en het onderwijs te actualiseren.” 

Een integraalplan, wat is dat?

“Zoals ik al zei, past de visievorming in het kader van de integraalplannen infrastructuur. Een professioneel team van GO! 
centraal begeleidt ons bij het opstellen van het integraalplan. Binnen het team ‘integraalprojecten’ zijn er twee mensen die 
werken rond de onderwijskundige aspecten. Daarnaast zijn er natuurlijk deskundigen bouw en ruimtelijke ordening.

Op het einde van het intensieve project zal de Raad van Bestuur een integraalplan GO! Scholengroep Rivierenland goedkeuren. 
Op basis hiervan zal de scholengroep dan toekomstige beleidsbeslissingen over infrastructuurwerken nemen. Dat gebeurt in 
alle scholengroepen. Op niveau van het onderwijsnet zal er een overkoepelend integraalplan GO! worden opgesteld. Natuurlijk 
zijn deze integraalplannen flexibel en kunnen ze bijgestuurd worden.”



Maak eens concreet hoe de visievorming in zijn werk gaat voor GO! Scholengroep Rivierenland.

“Misschien eerst zeggen dat wij binnen GO! Scholengroep Rivierenland geloven in een transparante en participatieve werking. 
Dat was altijd een belangrijk onderdeel in onze werking. 

In een eerste workshop deden wij daarom met al onze directies en leden van de Raad van Bestuur een oefening rond de vraag 
‘Hoe zien wij onze scholen in 2030?’. De resultaten hiervan worden tijdens dit schooljaar verder uitgewerkt.”

Zijn er al opvallende zaken die eruit springen?

“Wat opvalt, is hoe tussen al de directies en de leden Raad van Bestuur eensgezindheid bestaat over de richting die we uit 
willen gaan. De noodzaak om innovatieve scholen te zijn en onze werking voortdurend aan te passen en te vernieuwen, is 
misschien wel de rode draad. 

In feite is dat voor ons niet nieuw, want wij benadrukken al van bij het ontstaan van de scholengroep dat we vernieuwend 
onderwijs aanbieden. Het zware accent op gebruik van nieuwe media is daar een concreet voorbeeld van. Het belangrijkste is 
misschien om te onderstrepen dat de individueel lerende centraal wordt gesteld in de werking.”

Wil u dat laatste even uitdiepen?

“Het pedagogisch project van het GO! vertrekt vanuit het individu en het geven van maximale ontwikkelingskansen aan 
iedereen, zowel inzake kennisverwerving als de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Ook binnen onze scholengroep stellen 
wij deze zaken centraal. Vraag is: Kunnen wij meer doen in onze werking om deze kernwaarden te versterken?”

Kan u deze vraag zelf beantwoorden?

“Neem bijvoorbeeld de manier waarop wij onze leerlingen groeperen. Ik gebruik bewust niet de term ‘klassen’. De groepering 
van leerlingen kan veel flexibeler georganiseerd worden. In sommige scholen gebeurt vandaag al veel rond klasdoorbrekend 
werken. Wij willen dit veel meer veralgemenen: door de leerlingen zowel horizontaal als verticaal in verschillende leergroepen 
in te delen. Dat moeten daarom geen homogene groepen zijn. Maar het moet perfect mogelijk zijn om een leerling die 
bijvoorbeeld heel sterk is voor talen, een leertraject aan te bieden dat het traditionele leerjaar overstijgt. Tegelijkertijd kunnen 
wij ook sterker inzetten op leerlingen laten leren van elkaar. Zo wordt heterogeniteit een troef voor iedereen.”

Dat zegt u als algemeen directeur?

“Ja, dat is inderdaad mijn overtuiging. Maar niet louter die van mij. Daar bestaat consensus over bij alle beleidsverantwoordelijken 
van onze scholengroep. Wij staan daarmee niet alleen. Je leest dat bijvoorbeeld ook in de recente doorlichtingsverslagen van 
onze basisscholen. Bij herhaling beveelt de onderwijsinspectie de scholen aan om in deze richting te evolueren. 

Overigens hebben onze scholen – en zeker onze basisscholen - al een hele weg in deze richting afgelegd. De manier waarop 
binnen al onze basisscholen bijvoorbeeld gewerkt wordt met het ADI-model (Activerende Directe Instructie) krijgt veel lof en 
aanmoediging van de onderwijsinspectie. Voor onze scholengroep is het natuurlijk ook prettig om in die inspectieverslagen 
te lezen dat de ondersteuning die daarbij vanuit de groep gegeven wordt als een vorm van goed bestuur wordt betiteld. Dit 
gebeurt o.a. door een eigen pedagogisch begeleider binnen de scholengemeenschap basisonderwijs.”

Visievorming 
strategische doelstellingen:
gemengde stuurgroep met 
leden van 
het team 'integraalplannen' 
van het GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap en 
bestuursleden van 
GO! Scholengroep Rivierenland. 



Dat is in het basisonderwijs misschien gemakkelijker dan in het secundair onderwijs?

“In het basisonderwijs is er inderdaad geen verplichting om te werken met ‘leerjaren’. De school kiest zelf hoe zij dit organiseert. 
De leerplannen zijn zowel in basis als in secundair per graad uitgewerkt en daarmee moet vanzelfsprekend rekening gehouden 
worden. In het secundair onderwijs is de organisatie in leerjaren wel decretaal bepaald. Of dit behouden blijft, is één van de 
discussies in de hervorming van het secundair onderwijs. Maar vandaag kan het schoolbestuur al beslissen om de overgang per 
graad te organiseren. In dat geval neemt de delibererende klassenraad pas een beslissing op het einde van het tweede leerjaar 
van elke graad en niet meer op het einde van elk jaar. Wij zullen dit dus in alle rust onder elkaar moeten wikken en wegen.”

Is er geen groot verschil tussen theorie en praktijk?

“Vergis je niet. In de praktijk gebeurt dit vandaag al. In het GO! Atheneum van Geel worden de leerlingen ‘economie’ 
bijvoorbeeld niet langer gegroepeerd in ASO – TSO – BSO. De praktijk leert dat de kwaliteit van het onderwijs er daar niet op 
achteruit gaat, wel integendeel.

Maar dichter bij huis: voor een aantal praktijkvakken worden de leerlingen vandaag al over de leerjaren en graden heen 
gegroepeerd. In het verleden gebeurde dat altijd op basis van noodzaak om lesuren te besparen. Maar in een visie op modern 
onderwijs wordt deze organisatie een sterk punt.” 

Tussen 2,5 en 18 jaar bezoekt een leerling verschillende scholen…

“Zo is het. Maar als je het vanuit het oogpunt van de lerende of de ouders bekijkt, zou men in onze scholen eenzelfde 
visie en eenzelfde pedagogische benadering moeten voelen. Wij zouden misschien het begrip virtuele scholen of virtuele 
campussen moeten introduceren. Het kan toch niet dat in de lagere scholen bijvoorbeeld sterk wordt ingezet op differentiatie, 
hoekenwerk, zelfstandig leren,... en dat bij de overstap naar het secundair onderwijs dat eensklaps overboord gegooid wordt. 
Dat betekent dus dat onze scholen en schoolteams ook over hun eigen schoolwerking overleg moeten hebben en de zaken 
op elkaar afstemmen. Leerlingen en ouders moeten voelen dat – ook al zitten ze op een andere campus en is er een andere 
directeur – het in feite over één schoolproject gaat.

Binnen onze scholengroep hebben wij al projecten in die richting opgestart: er zijn de projecten techniek en taal waar 
leerkrachten uit de eerste graad secundair lesgeven in de derde graad lager onderwijs. In sommige scholen geven leerkrachten 
uit het secundair lessen Engels. De reacties die wij daarop krijgen, zijn positief. De tijd lijkt rijp om ook hier verdere stappen te 
zetten.”

Conclusie: er stellen zich dus heel wat uitdagingen?

“Wij zullen in ons investeringsbeleid infrastructuur hieraan aandacht moeten besteden. En natuurlijk vraagt dit van de scholen 
én van de leerkrachten een enorme flexibiliteit, een bereidheid om de eigen praktijk te vernieuwen. Daarom moeten wij 
vanuit de scholen, scholengemeenschap én scholengroep de leerkrachten hierbij ondersteunen. Ook daaraan hebben wij in de 
visievorming ruim aandacht besteed. Want uiteindelijk blijven het de leerkrachten die op de vloer zorgen voor de kwaliteit van 
het onderwijs. Iedereen moet bereid zijn deze uitdaging aan te gaan. 

Wij moeten beseffen dat goed onderwijs vandaag anders is dan 50 jaar geleden en dat goed onderwijs binnen 10 jaar anders 
zal zijn dan dat het vandaag is. Daarom moeten wij onze werking voortdurend aanpassen en vernieuwen. Wij vragen immers 
ook aan onze leerlingen dat zij zich voorbereiden op levenslang leren in een sterk veranderende wereld en samenleving. Als 
onze scholen de toekomst voor hun leerlingen willen maken, moeten zij voor zichzelf de toekomst tekenen. Dat wij het vandaag 
goed doen, moet daarbij een stimulans zijn, maar geen reden tot zelfvoldaan kiezen voor de status quo.”



Of je nu wil lesgeven of een ondersteunende functie in een school of instelling van GO! 
Scholengroep Rivierenland ambieert, om in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling 
moet je vóór 15 juni 2016 elektronisch kandideren via de website van het GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap (www.go-jobs.be).

Als je je kandidatuur correct hebt ingediend, kom je in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling 
in alle instellingen van de scholengroep en alle geselecteerde wervingsambten waarvoor je de 
aanvraag hebt ingediend. Bij je aanmelding in het systeem, zal je onmiddellijk een paswoord 
worden toegekend. Een ingediende kandidatuur is geldig voor één schooljaar en moet jaarlijks 
vóór 15 juni ingediend worden. Aanvragen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden beschouwd 
als laattijdige of spontane sollicitaties. Je hebt dan geen prioriteit. 

Als je een aanvraag hebt ingediend voor het schooljaar 2015-2016, zal je een e-mail ontvangen 
met de vraag om je kandidatuur elektronisch te hernieuwen. Dit bericht zal ook je paswoord 
bevatten, waarmee je je kan aanmelden in het systeem om vervolgens je gegevens aan te passen 
of aan te vullen. De kans bestaat evenwel dat je geen e-mail ontvangt. In dat geval kan je best zelf 
het initiatief nemen om je kandidatuur elektronisch te vernieuwen. Kandidaten die hun paswoord 
vergeten zijn, kunnen hiervoor steeds terecht bij de helpdesk van de internettoepassing: tijdens 
de kantooruren telefonisch op 02/790 97 77 of via e-mail: helpdesk@g-o.be.

Ben je vastbenoemd, maar ambieer je een tijdelijke aanstelling in een ander wervingsambt dan 
het ambt van je vaste benoeming of in een andere instelling dan de instelling van affectatie? 
Dan moet je daarvoor ook elektronisch kandideren. Op het moment van de aanstelling moet je 
uiteraard steeds in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs dat voor het betrokken ambt is 
vastgelegd.

Je aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Om je recht op een aanstelling van doorlopende duur te verkrijgen, moet je gebruikmaken van 
het standaardformulier ‘Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling 
van doorlopende duur’. Dit formulier kan je downloaden op de website van GO! Scholengroep 
Rivierenland bij ‘Jobs/wervingsambten’.

Het decreet rechtspositie bepaalt dat de aanvraag vóór 15 juni 2016 aangetekend moet worden 
verstuurd naar de Raad van Bestuur van Scholengroep Rivierenland, Lindestraat 123 A te Bornem. 
De poststempel geldt als bewijs dat de aanvraag vóór 15 juni 2016 werd opgestuurd. Elektronisch 
kandideren is helaas onmogelijk. Het is van het grootste belang dat je het aanvraagformulier 
correct en volledig invult, zo niet kan de geldigheid van je kandidatuur in het gedrang komen.

Als je in een of meer instellingen van GO! Scholengroep Rivierenland één keer effectief 
werd aangesteld voor doorlopende duur, dan geldt dit vanaf dat ogenblik als een over de 
schooljaren heen doorlopende kandidatuur voor dat ambt. In dit geval moet je dus geen nieuwe 
kandidatuurstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur indienen. Door een 
aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in te dienen, voldoe 
je 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 of 
indien je bij een andere scholengroep wil kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Wanneer je je recht op een doorlopende aanstelling wil uitbreiden naar een ander ambt/vak 
waarvoor je geen vereist, maar een voldoende geacht diploma bezit, moet je een nieuwe TADD-
aanvraag indienen. Dit is ook het geval als je in een andere scholengroep je recht op een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur wil aanvragen. Als je gedeeltelijk vastbenoemd bent en voor het 
resterende deel van je opdracht minstens 1 keer als TADD-er bent aangesteld, hoef je daarvoor 
geen TADD-aanvraag meer in te dienen. Voor uitbreiding van je vaste benoeming moet je aan 
de TADD-voorwaarden voldoen. Tevens moet je op 30 juni of 30 september (afhankelijk van de 
benoemingsdatum) voorafgaand aan de uitbreiding van de vaste benoeming minstens voor 1 uur 
als TADD-er zijn aangesteld in het ambt waarvoor je de uitbreiding wenst.

Offi cieel kandideren, een must!
Voor wie niet vastbenoemd is en volgend schooljaar bij ons wil werken!



Goede afspraken 
maken goede vrienden
Het team van GO! Basisschool De Blokkendoos in Aartselaar ontwierp een eigen 
preventieplan pestbeleid. “Een duidelijk neergeschreven beleid zorgt ervoor 
dat de procedure voor iedereen duidelijk is”, vertelt Bart Willemen, directeur 
van de school. “Aan de hand van duidelijke regels willen we pestgedrag ten 
eerste voorkomen en ten tweede bestrijden.” De leerlingen maakten via een 
originele projectweek kennis met de vernieuwde richtlijnen.

GO! Basisschool De Blokkendoos in Aartselaar start preventieplan pestbeleid

We dragen het welbevinden van de leerlingen hoog in ons pedagogisch vaandel. We vinden dat elke leerling recht heeft op een 
veilige, stimulerende leefomgeving waarin we hen willen tonen hoe goed het voelt om gerespecteerd te worden, waardering te 
krijgen en erbij te horen. Om dit te verwezenlijken moeten we met z’n allen onze verantwoordelijkheid nemen.

Met deze visie start het preventieplan pestbeleid van GO! Basisschool De Blokkendoos in Aartselaar, dat tot stand kwam via 
de werkgroep preventieplan pesten/speelplaatsregels. Via duidelijke afspraken wil het team ten eerste het pestgedrag in de 
school voorkomen. Ten tweede, als er toch wordt gepest, willen ze de situatie goed aanpakken zodat het pesten stopt.

Voor sfeer en gezelligheid…

De school doet heel wat acties om ‘het pesten’ te voorkomen en om een veilig en positief schoolklimaat te creëren. 

“Het is belangrijk dat kinderen graag naar school komen”, vertelt Bart Willemen. “Om dit positieve gevoel te versterken, 
organiseert de lagere school tweewekelijkse activiteiten om de sociale vaardigheden te oefenen en werkt de kleuterschool 
met projecten rond pesten. Daarnaast maken de leerkrachten tijd voor kringgesprekken, vertelrondes, kindcontacten, …”

Om de positieve groepssfeer over heel de school te bevorderen gaat GO! Basisschool De Blokkendoos regelmatig op uitstap en 
worden de klasgroepen elk jaar opnieuw gemengd. Zo kent iedereen iedereen, wat de algemene sfeer verbetert. 

GO! Basisschool De Blokkendoos in Aartselaar start preventieplan pestbeleid



 

OUDER- EN 
LEERLINGENBEVRAGINGEN
In de tweejaarlijkse ouderbevraging 
krijgen de ouders van GO! Scholengroep 
Rivierenland de kans hun mening te 
geven over de werking van de school, 
ook over het antipestbeleid. 
De leerlingen van het secundair 
onderwijs worden eveneens bevraagd.
De twee bevragingen gaan na de 
paasvakantie van start.

Projectweek met Fata Morgana 

Om het volledige preventieplan pestbeleid aan de leerlingen aan te leren, organiseerde de 
school een projectweek rond het thema. 

Op dinsdag 23 februari konden alle leerlingen van de school kijken naar de toneelvoorstelling 
Wonder van theater Zuidervis, een toneelstuk rond pestgedrag. Op woensdag kregen de 
jongens en meisjes uitleg over de vernieuwde regels op de speelplaats en op donderdag 
mochten ze kiezen uit verschillende workshops. In de workshops leerden ze onder andere het 
verschil kennen tussen pesten en plagen en konden ze met elkaar nieuwe spelletjes oefenen. 

Op vrijdag 26 februari organiseerde het schoolteam een grote Fata Morgana. “De kinderen 
kregen allerlei opdrachten in het teken van het nieuwe antipestbeleid”, vertelt Bart 
Willemen. Zo was er bijvoorbeeld de opdracht ‘Bedenk een slogan i.v.m. pesten/vriendschap 
en verwerk die op een creatieve manier’. Alle kinderen konden de opdrachten vervullen. Als 
tegenprestatie deden alle leerkrachten een gek dansje. Het doel van de opdrachten was om 
op een toffe en sterke manier te leren samenwerken.” 

Wat met pesten?

De school kan pesten jammer genoeg niet volledig voorkomen. Daarom staat er in het 
preventieplan ook een onderdeel rond ‘wat te doen met pesten’. Zo maakt de school een 
duidelijk onderscheid tussen ‘pesten’ en ‘plagen’ en kregen ook de verschillende signalen 
van pestgedrag een plaats in de brochure. Zo kunnen ouders en leerkrachten opmerken of 
een kind pest of gepest wordt en kan er sneller worden ingegrepen. Via een stappenplan, 
dat overal in de school omhoog hangt, toont het schoolteam eveneens wat je moet doen 
als je gepest wordt of als je ziet dat iemand slecht behandeld wordt. Zo worden pesters niet 
gespaard en leren de kinderen voor elkaar opkomen.

Transparante regels

Duidelijke regels zorgen voor orde, tucht en een aangename sfeer. Daarom hing het schoolteam 
over heel het schooldomein duidelijke en kleurrijke pamfletten met regels die voor iedereen 
gelden. Elke regel heeft een eigen kleur en aan sommige kleuren hangt een sanctie vast. Zo 
weten ook leerkrachten wat ze bij welke overtreding moeten doen en worden alle leerlingen 
op dezelfde manier behandeld. Een aantal voorbeelden zijn:

‘Vechtspelletjes spelen’ heeft als consequentie een bepaald aantal minuten even tot rust 
komen in de oranje afkoelzone. 

‘Stil zijn in de refter’ is een gele regel. Bij niet toepassen krijgen de leerlingen een berisping. 



Via onze digitale ideeënbus kwamen heel wat meldingen 
in verband met Smartschool binnen. De scholengroep 
sprak daarom met het team van Smartschool af om de 
problemen met het programma zo snel mogelijk op te 
lossen. Hiervoor hebben wij jouw medewerking nodig.
Wanneer je problemen met het programma Smartschool 
ervaart, vragen we je om alles zo snel mogelijk aan 
de scholengroep te melden. Probeer telkens op alle 
onderstaande vragen een antwoord te formuleren.

     

Omschrijf jouw vraag of probleem zo duidelijk mogelijk. 
Voeg eventueel een afbeelding (printscreen) van 
het probleem toe. Hoe meer details je vermeldt, hoe 
sneller wij je kunnen helpen. Geef steeds een concreet 
voorbeeld, ook al doet het probleem zich bij meerdere 
personen of computers voor. Zonder concreet voorbeeld 
kunnen wij de melding niet grondig onderzoeken. 
Indien je meerdere problemen wil melden, verstuur je 
per module een formulier. Meerdere tips en voorstellen 
kan je wel groeperen op één formulier.

Als je wil, kan je gebruikmaken van het sjabloon dat we 
op Smartschool plaatsen.

CONTACT: Smartschool-helpdesk van de scholengroep 
smartschool@rvl.be 

Vergeet ook jouw Smartschoolbeheerder van de school 
niet in cc te zetten, zodat hij/zij op de hoogte is. 

Zoals je hierboven kan lezen, omarmt GO! Scholengroep 
Rivierenland Facebook, Twitter en andere sociale media. Deze 
moderne technologieën zorgen ervoor dat we op een snelle 
manier met elkaar kunnen communiceren. Toch is het ook goed 
om hiermee bedachtzaam om te springen. Iets impulsief op het 
internet plaatsen, kan nadien voor problemen of misverstanden 
zorgen. Daarom geven we graag enkele tips mee:

- Vermijd het voeren van discussies via sociale media. 
Je lichaamstaal, mimiek en de intonatie van je stem kan je niet 
mee versturen. Nochtans leg je daarmee belangrijke nuances 
tijdens (hevigere) gesprekken. Wat overblijft in je tweet of 
bericht, kan dus heel anders overkomen dan je bedoelde.

- Beperk je communicatie tot diegenen die er echt bij betrokken 
zijn. Als je zonder toestemming gegevens aan derden doorgeeft, 
schend je de privacy van anderen. Als je bijvoorbeeld foto-of 
videomateriaal over je school wil delen via sociale media, heb je 
hiervoor eerst de toestemming van de meerderjarige leerlingen 
of van de ouders nodig. 

- Wees ook kieskeurig bij het verspreiden van je eigen 
privégegevens. Scherm gevoelige informatie op je profiel van 
Facebook af aan de hand van de ingestelde privacy-instellingen. 
Als je via sociale media bevriend bent met leerlingen, moet 
je er rekening mee houden dat zij toegang hebben tot heel 
wat privégegevens. Dit kan je professionele functioneren wel 
bemoeilijken.

- Niet alle onderwerpen zijn geschikt om gedeeld te worden via 
sociale media. Moeilijke, gevoelige of persoonlijke boodschappen 
bespreek je liever rechtstreeks met de betrokkene(n). Op deze 
wijze kan je ook de impact op je gesprekspartner beter inschatten 
en daar ook onmiddellijk op inspelen tijdens het verdere verloop 
van het gesprek.

GO! Scholengroep Rivierenland heeft al één jaar een eigen Facebook- en Twitterpagina! Een vierhonderdtal mensen liket onze 
pagina ondertussen op Facebook en een zeventigtal mensen volgt ons op Twitter.  We zijn hiermee al superblij, maar we willen 
het nog beter doen!  Breng dus zeker een bezoekje aan onze sociale media. Maar, hou wel rekening met de volgende tips!

Sociale media: do’s and don’ts

Hip hip hoera voor onze sociale media

Geef problemen met Smartschool door!

Geniaal digitaal

www.facebook.com/ScholengroepRivierenland

https://twitter.com/go_rivierenland

  Wie ervaart het probleem?
         Op welk smartschoolplatform?

         Binnen welke module van Smartschool? 
(bijv. leerlingvolgsysteem)

         Op welke datum en op welk tijdstip ervaar je dit?
     Op welke versie van besturingssysteem draait deze computer?

(bijv. Windows 10)

         Met welke browser surf je? 
(bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)

         Kan je het probleem beschrijven? 
         Komt het probleem regelmatig voor?


