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Sti jgend leerlingenaantal voor GO! Scholengroep Rivierenland

Wie werkt op ‘t Schoon Verdiep?

Resultaten ouderbevraging onder de loep

We ondertekenen het PPGO! 
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GO! scholengroep Rivierenland telde op de derde schooldag welgeteld 6.262 leerlingen 
in het basis- en secundair onderwijs. Wij zijn blij en fier met alweer een nieuwe aangroei 
van 113 leerlingen. Dat is een stijging met 1,84%, vergeleken met begin vorig schooljaar.               
De groei van het leerlingenaantal zet zich dus door.
  
Wij moeten de huidige leerlingencijfers ook vergelijken met de 5.142 leerlingen van 
september 2001, het startjaar van onze scholengroep. Doe je deze oefening, dan is er een 
stijging met 22 procent. 

Zowel in basis- als in het secundair onderwijs stellen wij een groei vast. Ondanks de daling 
met 25 leerlingen (-5%) in het  buitengewoon basisonderwijs - te wijten aan de impact van 
het M-decreet - stijgt de scholengemeenschap basisonderwijs met 91 leerlingen (2,20%). 
Het M-decreet is nu aan het tweede schooljaar toe. Wij kunnen dus veronderstellen dat 
deze trend zich de komende jaren nog zal blijven doorzetten. 

In het secundair onderwijs gaat het buitengewoon secundair, tegen de trend in, erop 
vooruit (+ 7 leerlingen). Daar is er voorlopig nog geen negatieve impact van het M-decreet 
merkbaar.  In totaal tellen onze secundaire scholen 22 leerlingen (+1%) meer dan vorig jaar. 

Op niveau van de scholengroep zullen wij de cijfers diepgaander analyseren en bespreken. 
Daarbij zullen wij o.a. ook kijken naar de demografische evolutie en onze leerlingencijfers 
hiermee vergelijken. En natuurlijk zullen wij in het bijzonder aandacht hebben voor het 
aanpakken van zwakkere punten.

Het feit dat wij in een regio leven waar ook op langere termijn een positieve demografische 
evolutie voorzien wordt, is voor ons als schoolbestuur van groot belang. Wij weten dat in de 
(nabije) toekomst meer taken naar de schoolbesturen zullen toegeschoven worden. 

De financiering van de scholen en afgeleid daarvan ook de schoolbesturen gebeurt door de 
Vlaamse Gemeenschap. Twee criteria worden hierbij gehanteerd: leerlingen(kenmerken) en 
schoolkenmerken. Om de taken op een professionele wijze te kunnen opnemen, zullen de 
regionale schoolbesturen een bepaalde schaalgrootte (en dus ook voldoende leerlingen) 
moeten hebben. In onze regio mogen wij de komende jaren een verdere stijging van het 
aantal leerlingen in GO! scholen verwachten. Onze scholengroep kijkt met vertrouwen de 
toekomst tegemoet en zal ook de bijkomende taken kunnen opnemen. Wij hebben ons 
verleden ook mee.

GO! Scholengroep Rivierenland heeft de eigen werking de voorbije 15 jaar sterk 
geprofessionaliseerd, ten dienste van de scholen en leerkrachten. Daarom denken wij 
dat wij sterk genoeg zijn om ook de nieuwe en bijkomende taken op te nemen en een of 
meerdere tandjes bij te steken. Onze doelstelling hierbij is onze scholen sterker te maken en 
hun de kans te geven om hun eigen werking te versterken.

Want laten we het niet vergeten: ouders kiezen in de eerste plaats voor een school. Het zijn 
dan ook de scholen - de directeur en de leden van het schoolteam - die door hun werking 
én het vertrouwen van de ouders én de uitstraling van de school realiseren. Professionele 
en geëngageerde leerkrachten en medewerkers binnen de scholen zijn dan ook onze 
grootste troef om het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap nog te versterken.                            
Dat is belangrijk omdat wij op deze manier aan onze leerlingen een onderwijs waarborgen 
waarin ook de vorming van een open geest en het samen leren samenleven centraal staan.

Samen maken we er een goed schooljaar van.

6.262 min 5.142 is plus 22%

Algemeen directeur
Luc Van Gasse



Hebben wij een hoofdzetel? Waar zijn de centrale diensten van 
onze scholengroep? Wie werkt er in Bornem? Wat doen die mensen 
daar elke dag? ... Heel wat personeelsleden weten weinig of niets 
over de hoofdzetel van GO! Scholengroep Rivierenland (of ’t Schoon 
Verdiep zoals de leerkrachten de groep wel eens noemen). 
Om te tonen waar de werknemers van de hoofdzetel in Bornem alle 
dagen mee bezig zijn, zal in elk nummer van het ’t Krijtlijntje iemand 
of een dienst belicht worden. We starten met Jani Verheyden 
(24), de jongste medewerkster van de groep. Zij staat in voor de 
communicatie. 

Werken op 't Schoon Verdiep

Personeelsleden 
hoofdzetel GO! Scholengroep Rivierenland 
stellen zich voor

Is het een voordeel dat GO! Scholengroep Rivierenland een 
communicatieverantwoordelijke in dienst heeft?
Jani: “(lacht) Dat moet je aan mijn baas, algemeen-directeur Luc Van Gasse, en aan 
de directeurs vragen. Zij moeten het gevoel hebben dat ik hen ondersteun. Wat ik 
wel weet, is het volgende: de directeurs en de algemeen directeur kunnen bij mij 
terecht voor persteksten, foto’s, filmpjes, folders, coördinatie van evenementen,  
… Als er geen communicatieverantwoordelijke zou zijn, zouden ze voor al die 
afzonderlijke zaken op zoek moeten naar externe partners die duurder zijn. 
Bovendien denk ik dat het een voordeel is dat de communicatieverantwoordelijke 
de scholen goed kent en in nauw contact staat met de hoofdzetel van het GO! in 
Brussel.”

Wat bedoel je met ondersteuning?
Jani: “Op de hoofdzetel zorg ik voor de communicatie: sociale media onderhouden 
(Twitter, Facebook, ...), ’t Krijtlijntje maken, nieuwjaarskaarten ontwerpen, 
starterspakketten bestellen en aanvullen, enveloppen aankopen, adressenbestand 
bijhouden, pers contacteren, academische zitting coördineren, … 
Aan de directeurs bied ik ondersteuning. Ik help hen als ze hulp nodig hebben 
met het schrijven van persberichten, foto’s nemen, advertenties maken, folders 
ontwerpen, filmpjes monteren, uitnodigingen maken, … Als een directeur liever 
zelf persberichten schrijft of een leerkracht heeft die graag foto’s maakt, is dat 
uiteraard heel goed, als alles maar in de stijl van het GO! en de scholengroep is. 
We komen ook zelf met voorstellen. Als bijvoorbeeld een richting in een school 
te weinig onder de aandacht komt, bieden we een promofilmpje over die afdeling 
aan. Wat de filmopnames betreft, is er een afgesproken beurtrol.”

Hoe omschrijf je jouw job in één woord?
Jani: “Look-and-feel.”

Leg uit.
Jani: “De ‘look-and-feel’ of de uitstraling van onze scholengroep en onze scholen 
vind ik heel belangrijk. Ik hoop dat mensen, wanneer ze een folder of een 
advertentie van een van onze scholen zien, denken: “Amai die kinderen zien er 
gelukkig uit. Die gaan graag naar school.” Alles wat we maken, via tekst, lay-out of  
montage, zou dat gevoel moeten uitstralen.
De schoolteams organiseren allerlei leerrijke activiteiten, er zijn regelmatig 
leerlingen die een wedstrijd winnen, leerkrachten vieren hun werkjubileum, …. Via 
persberichten proberen we, de directeurs en ik, aan de buitenwereld fier te tonen 
wat de scholen doorheen het schooljaar allemaal verwezenlijken. Het is belangrijk 
dat we trots zijn en dit ook aan iedereen tonen.”



Is het een toffe job? 
Jani: “Ja. Ik zou met mijn bachelordiploma Journalistiek 
op heel wat andere plaatsen kunnen werken, maar er zijn 
weinig jobs waar ik ‘alles’ zou mogen doen. Toen ik als 
freelancer bij de Gazet van Antwerpen werkte, schreef 
ik alleen. Nu mag ik ook organiseren, filmen, lay-outen, 
fotograferen, … Ik krijg ook veel kansen. Naar elk zot idee 
wordt geluisterd (lacht)."

Werk je alleen?
Jani: “Ik ben de enige communicatieverantwoordelijke, 
maar we werken op de hoofdzetel allemaal samen.                      
Als we bijvoorbeeld een evenement organiseren, is 
iedereen wel op een of andere manier betrokken. Ik krijg 
ook ondersteuning van de andere medewerkers op de 
groep. Zo snellen onder andere de leden van de ICT-cel mij 
te hulp wanneer een van mijn computerprogramma’s het 
niet doet (lacht). Bovendien gaat niets de deur uit voor een 
verantwoordelijke het gezien heeft.”

Hoe bedoel je?
Jani: “Als ik de vraag krijg van een directeur om een folder te 
maken, laat ik die folders niet drukken voor ik de definitieve 
goedkeuring van die directeur heb. Ook wanneer ik iets 
ontwerp voor de groep, bijvoorbeeld het ’t Krijtlijntje, zal 
mijnheer Van Gasse alles met mij bespreken." 

Is er plaats voor verbetering?
Jani: “Ja, uiteraard! Onze taak is de scholen en de 
directeurs van de scholen zo goed mogelijk ondersteunen.
In bijvoorbeeld ‘promofilmpjes maken’ kruipt heel veel tijd, 
waardoor ik niet elk jaar voor elke school kan filmen en 
monteren. Dat is soms frustrerend. Ik zou op termijn in een 
aantal taken ‘geroutineerder’ willen zijn, zodat alles sneller 
gaat en ik nog meer kan doen voor elke school.      
Ik kijk ook naar wat de andere scholengroepen en andere 
schoolnetten op communicatievlak doen. We kunnen altijd 
van elkaar leren.”

Wat zou je binnen de scholengroep graag bereiken?
Jani: “Om een of andere reden moeten GO!-scholen 
zich altijd meer bewijzen dan andere scholen. JA, wij 
hebben sterke leerlingen. JA, wij hebben fantastische 
leerkrachten. JA, wij leiden jonge mensen goed op voor de 
arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Via persberichten, 
foto’s, promovideo’s, … probeer ik dit mee aan de wereld 
duidelijk te maken. Mijn droom is daarom dat mijn job in de 
toekomst een beetje overbodig is en dat mensen gewoon 
geloven dat onze GO!-scholen sterk werk leveren.”

Een woordje van 
de directeur Innovatie & 
Onderwijsvernieuwing,
Judith Verhaert
“Samenwerking is de motor van innovatie. Daarom plan 
ik om samen met de directeurs en de schoolteams aan de 
slag te gaan. Vertrekkende vanuit hun bestaande dromen 
en plannen (en ook de tevredenheidsbevragingen zullen 
ons hierbij op weg helpen) zetten we goals uit waar we 
naartoe werken. Daarbij gaan we een stapje verder en 
streven we naar innovatieve methodieken, manieren van 
lesgeven, settings, leeromgevingen, organisatievormen, 
samenwerkingen. 

Het doel hiervan is steeds om het leren van de leerling 
uitdagender te maken, leuker, meer motiverend, meer 
gedifferentieerd. We willen onze leerlingen immers 
voorbereiden op het werk en de samenleving van de 
toekomst. Gezien de snelle evoluties in de maatschappij 
(o.a. superdiversiteit, bredere en competentiegerichte 
verwachtingen in werkomgeving, technologische 
vooruitgang) hebben scholen de taak om hier op in 
te spelen en te anticiperen. We willen onze leerlingen 
niet op het perron laten staan terwijl de trein aan hen 
voorbijgaat! 

Maar innovatie betekent ook een boost voor 
leerkrachten: anders, nieuwer, frisser, maar vooral ... 
samen!  Want door mekaars talenten te zien en in te 
zetten, kunnen we elkaar hierbij helpen, versterken en 
motiveren. Zo komt iedereen met goesting naar de klas 
en de school: leuker, slimmer, beter!”



Het team van de scholengroep analyseert de resultaten van de laatste ouderbevraging.  
Ook Judith Verhaert, directeur Innovatie, nam de cijfers onder de loep met het oog op 
onderwijsvernieuwing. 

Evaluatie ouderbevraging 

Resultaten onder de loep

Algemeen
Bijna 1000 ouders van de toen ongeveer 
6149 leerlingen namen vorig schooljaar deel 
aan de ouderbevraging van GO! Scholengroep 
Rivierenland. De mama’s en papa’s geven de 
scholengroep en de school van hun kinderen 
een goed rapport. Zo is 89 procent van de 
deelnemende ouders tevreden over de school.

Het is al de vierde keer dat de scholengroep    
een tweejaarlijkse ouderbevraging organiseert. 
“We vinden het zeer belangrijk de mening 
van de ouders te kennen”, vertelt algemeen 
directeur,  Luc Van Gasse. “Ook voor de scholen 
zijn de resultaten belangrijk om aan zelfevaluatie 
te doen.” 

84%
van de ouders vindt het (zeer) belangrijk 
dat de school inzet op vernieuwende 
manieren van lesgeven!

Onderwijskwaliteit
Op de vragen rond Onderwijskwaliteit antwoordt 
75 procent van de  deelnemende ouders positief.             

De vragen gaan onder andere over de inhoud van de 
lessen, talentontwikkeling en leerlingenbegeleiding.



De leerlingen van GO! Atheneum Klein-Brabant, GO! 
Atheneum Boom, GO! Technisch Atheneum Den Biezerd, 
GO! Atheneum Willebroek en GO! Middenschool Den 
Brandt kregen tussen donderdag 2 juni en donderdag 9 
juni drie speciale gasten op bezoek. De secundaire scholen 
van GO! Scholengroep Rivierenland deden mee aan het 
project Moving People waarbij kleine rondtrekkende 
beeldjes symbool staan voor de vluchtelingen en hun 
verhalen.

Begin juni maakten de leerlingen van de secundaire 
scholen van GO! Scholengroep Rivierenland kennis met 
Helen, Idris en Inas.

Helen, Idris en Inas zijn drie beeldjes van het 
Streetartproject Moving People die symbool staan voor 
drie vluchtelingen en hun verhalen. Moving People wil 
vluchtelingen een gezicht geven en hun verhalen vertellen 
aan de hand van kleine beeldjes die overal opduiken in het 
straatbeeld. 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap laat drie 
beeldjes touren langs alle GO!-scholen om de verhalen 
tot bij elk kind te brengen. Het project sluit mooi aan bij 
het vernieuwde PPGO! (Pedagogisch Project GO!) en de 
nieuwe baseline van het GO! ‘Samen leren samenleven’. 

Secundaire scholen 
GO! Scholengroep Rivierenland

Vanaf 2 juni waren de drie beeldjes elke dag te gast in een 
secundaire school van GO! Scholengroep Rivierenland. De 
leerlingen en leerkrachten kregen niet enkel de tijd om de 
beeldjes te bewonderen en te fotograferen. Tijdens enkele 
lessen (levensbeschouwelijke vakken, geschiedenis, …) 
werden de verhalen van Helen, Idris en Inas besproken en 
werd het thema ‘vluchtelingen’ onder de loep genomen.

Samen leren samenleven
in de praktijk

Secundaire scholen 
GO! Scholengroep Rivierenland 

openen deuren voor Moving People

GO! Atheneum Klein-Brabant in Bornem
In GO! Atheneum Klein-Brabant werd het werkhuis 
volledig vernieuwd met onder andere een nieuwe 
lasruimte. Ook de toilett en van de campus in 
Bornem kregen een grondige opknapbeurt!

GO! Basisschool Boom Park in Boom
Het oude gebouw van GO! Basisschool Boom Park 
in Boom heeft  nieuwe ramen. Dit project kadert in 
de REG-investeringen van de scholengroep. Ook de 
speelplaats werd volledig heraangelegd. 

Projecten infra!
Ook tijdens de zomermaanden werd er in de scholen van GO! Scholengroep Rivierenland 
hard gewerkt. Hieronder vind je een bondig overzicht van alle projecten infrastructuur die 
tijdens juli en augustus werden uitgevoerd.

Nieuwbouw voor Groenlaar, school voor buitengewoon onderwijs!

José Depuydt, directeur Infrastructuur: “Het staat als een paal boven water, tegen eind 
2017 wordt de nieuwbouw Fase 1 voor onze school voor buitengewoon onderwijs aan de 
Predikherenhoevestraat in Reet gerealiseerd.  Naar een ontwerp van Architecte Marjan Vanhamel 
en gerealiseerd door Archiles Architecten zijn we er in geslaagd, na enige vertraging, door 
waterproblemen op het terrein, de palen die dienen als fundering, in de grond te schroeven. Een 
solide basis om verder op te bouwen; constructi ef maar ook op vlak van een goede samenwerking 
tussen de verschillende actoren: bouwbedrijf Driessen, studiebureaus, GO! en de plaatselijke 
directi es van Groenlaar en hun bereidwillige medewerkers die ons bijstaan.”



GO! Atheneum Willebroek in Willebroek
Wie campus De Vaart in Willebroek bezoekt, zal zien 
dat de achterzijde van het schoolgebouw nieuwe 
ramen kreeg. De school krijgt ook up-to-date 
dakbedekking. De werken waren mogelijk dankzij de 
REG-investeringen van de scholengroep.

GO! Basisschool De Blokkendoos in Aartselaar
De kleuterblok heeft fonkelnieuwe ramen en 
deuren. Binnenkort is de dakbedekking aan de 
beurt. Het project maakt deel uit van de REG-
investeringen van GO! Scholengroep Rivierenland. 

GO! Freinetschool Klim-Op in Tisselt
Het dak van de freinetschool in Tisselt werd 
vernieuwd met nieuwe dakbedekking en dakrand. 

GO! BSBO Groenlaar in Boom 
Op de campus van GO! BSBO Groenlaar in Boom 
werd tijdelijk een paviljoenklas geplaatst. 
Ondertussen wordt hard aan de nieuwbouw in Reet 
gewerkt!

GO! Freinetschool Villa Kakelbont in Boom NIEUW
In de nieuwe freinetschool in Boom kreeg een 
klaslokaal een akoestisch plafond en nieuwe 
vloerbekleding. 

Projecten infra!

GO! Middenschool Den Brandt in Boom
De binnenspeelplaats van Middenschool Den Brandt 
in Boom kreeg een hedendaagse en moderne vloer.



Ondertekening PPGO!
Tijdens de eerste dagen van het schooljaar ondertekenden alle schoolteams van GO! 
Scholengroep Rivierenland het vernieuwde PPGO!, Pedagogisch Project van het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 


