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GO! Basisschool De Hoeksteen wordt School 4.0

Co-teaching: good practi ces

Onze kinderdagverblijven bestaan 10 jaar
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Algemeen directeur
Luc Van Gasse

Voor wie niet vastbenoemd is en 
volgend schooljaar bij ons wil werken:

Officieel kandideren, een must!
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 2017 elektronisch kandideren via de website van het 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (www.go-jobs.be). 

Meer informatie vind je op onze website www.rvl.be.

Een maat voor niets
“Op 13 januari 2017 bereikte de Vlaamse Regering eindelijk 
een akkoord over de ‘hervorming van het secundair onderwijs’.                       
Drie opeenvolgende regeringen en evenveel ministers van Onderwijs 
hebben hieraan gewerkt. Het begon zeer ambitieus onder minister 
Frank Vandenbroucke en met de nota Monard. De hervorming zou 
– vertrekkend vanuit de sterkten van ons onderwijs vandaag – de 
pijnpunten aanpakken en de structuren aanpassen aan de behoeften 
van vandaag en morgen.

Vandaag kunnen wij alleen maar vaststellen dat het huidige 
hervormingsvoorstel een maat voor niets is. Er komt geen grote 
hervorming van het secundair onderwijs: geen brede eerste graad, 
geen uitgestelde studiekeuze, de onderwijsvormen blijven bestaan 
(oorzaak van het veelbesproken watervalsysteem), …

Zowel vanuit het oogpunt van de samenleving als vanuit het oogpunt 
van de individuele leerling valt het uitblijven van een hervorming 
te betreuren. Het is gewoon fout dat men de uitdagingen voor het 
onderwijs bekijkt met de ogen uit het verleden. Onderwijs gaat over 
de toekomst van de lerende(n) en onze samenleving!

Minister Crevits zei het met zo veel woorden op de nieuwjaarsreceptie 
van het GO! in het Vlaams Parlement. De minister riep tijdens haar 
toespraak de onderwijsverstrekkers trouwens op om zelf het eigen 
onderwijs en de werking te vernieuwen. Van een spreidstand 
gesproken!

Onze scholen en onze scholengroep hadden de ministeriële aanbeveling 
niet nodig om doordacht in te zetten op onderwijsvernieuwing, 
omdat wij onze lerenden willen voorbereiden op een tijdperk van 
verandering.”



GO! Basisschool De Hoeksteen 

School 4.0
Moderne visie 
in combinatie met 
nieuwe infrastructuur en 
gemotiveerde leerkrachten

GO! Basisschool De Hoeksteen 
krijgt een grondige make-over.  
Tegen september 2017 zal de 
verouderde vleugel van het 
schoolgebouw in Boom opnieuw 
in gebruik zijn. De ruimte wordt 
gerenoveerd tot een moderne 
leerplek met plaats voor nieuwe 
werkvormen. Later zal ook de rest 
van het gebouw een gloednieuw 
jasje krijgen.



 

Waarom wordt het gebouw van GO! Basisschool De Hoeksteen nu aangepast? 
Sigrid De Cnodder: “De onderwijsinspectie (geplande doorlichting van de Vlaamse overheid) gaf ons de opdracht enkele 
verfraaiingen uit te voeren: lokalen herschilderen, nieuwe ramen plaatsen, … De leden van de Raad van Bestuur van GO! 
Scholengroep Rivierenland beslisten in het kader van de uitvoering van de integraalplannen en de toekomstvisie rond Scholen 
4.0 om de school niet enkel te verfraaien, maar om grondige renovatiewerken uit te voeren. Het staat dus vast, GO! Basisschool 
De Hoeksteen krijgt de komende jaren een grondige make-over.”
 
Welke verbouwingswerken staan er op de agenda?
Sigrid De Cnodder: “Tegen één september zal de oude vleugel boven de turnzaal helemaal omgebouwd worden.  
De vier grote klaslokalen, die we al enkele jaren als opslagplaats gebruiken, en de gang worden omgetoverd tot één 
grote moderne werkruimte die ons in staat stelt om de nieuwe leer- en werkvormen (zoals bijvoorbeeld co-teaching) 
verder uit te bouwen. De derde graad van onze school zal in september naar deze splinternieuwe werkruimte 
verhuizen. We beginnen met het vijfde en zesde jaar, zodat we deze leerlingen al kunnen voorbereiden op het secundair 
onderwijs, waar ze les zullen krijgen van verschillende leerkrachten. Na de renovatie van deze vleugel is de rest van 
het schoolgebouw aan de beurt. Stap per stap, verdieping per verdieping wordt de school aangepast aan de nieuwe 
vorm van lesgeven. Op termijn zal de vernieuwde werkruimte de derde kleuterklas en de eerste graad huisvesten.  
Zo willen we de overgang van de kleuterschool naar de lagere school voor onze leerlingen meer geleidelijk laten verlopen.” 

Er komt dus een extra stuk schoolgebouw bij?
Sigrid De Cnodder: “Dat klopt en dat is ook nodig. Het leerlingenaantal gaat in stijgende lijn, waardoor uitbreiding geen luxe is. 
Door de oude vleugel opnieuw leven in te blazen, creëren we meer plaats voor het stijgende aantal kinderen in de gemeente 
Boom en bijgevolg de extra leerlingen in onze school.”

Hoe was de reactie van de leerkrachten?
Sigrid De Cnodder: “Zeer positief! Ze zijn blij dat de school eindelijk een grondige make-over krijgt. Toen de leerkrachten 
de plannen hoorden, schoten ze meteen in actie. De verlaten klaslokalen stonden vol met doorheen de jaren verzamelde 
schoolspullen. We lieten een container komen en de leerkrachten ruimden de lokalen op. Ongelooflijk tof, zo’n gedreven team! 
Je kan wel zien dat onze juffen en meesters zich volledig kunnen vinden in de visie van Scholen 4.0.”

Kan je hierover meer vertellen? 
Sigrid De Cnodder: “De vier grote klaslokalen in de oude vleugel worden verbouwd tot één grote werkruimte waarbij er 
plaats is voor modern klasmanagement. De leerlingen worden gegroepeerd in leergroepen in plaats van in klasgroepen.                             
We stappen af van het principe van één leerkracht voor één klasgroep. De personeelsleden krijgen hiervoor extra bijscholing 
en ondersteuning, maar werken nu al met vernieuwende werkvormen en moderne technieken om onze leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van morgen. We zien de juffen en de meesters nu al samenwerken, maar onze 
klasruimtes zijn te klein om helemaal klasdoorbrekend aan de slag te gaan. Dat probleem is binnenkort van de baan.”

Zijn er nog werken gepland?
Sigrid De Cnodder: “De eetruimte die nu door zowel kleuters als lagere schoolleerlingen wordt gebruikt, krijgt een opfrisbeurt.              
In de toekomst zal deze ruimte dienst doen als eetzaal voor de kleuters en grote polyvalente ruimte voor alle leergroepen.             
De huidige leraarskamer verandert in een moderne eetgelegenheid voor de leerlingen van de lagere school. Iedereen zal dus 
meteen van de vernieuwingen kunnen genieten.”

Sigrid De Cnodder, directeur 
GO! Basisschool De Hoeksteen in Boom

“Ongelooflijk tof, zo’n gedreven team.”



Judith Verhaert, directeur Onderwijsvernieuwing 
bij GO! Scholengroep Rivierenland

“Leerlingen voorbereiden op
vaardigheden van de 21ste eeuw.” 

“Dit nieuwe onderwijsconcept past volledig binnen de visie 
op leren van de scholengroep. Een visie waarbij we maximale 
leerwinst en goesting centraal zetten voor ALLE leerlingen, 
waarbij de leerlingen zelfsturend hun onderwijsleerproces in 
handen nemen en de leerkracht als coach optreedt. We willen 
onze leerlingen voorbereiden op vaardigheden van de 21ste 
eeuw: creatief en kritisch denken, probleemoplossend werken, 
samenwerken, communiceren, ... Deze nieuwe infrastructuur 
nodigt leerkracht en leerling hier optimaal voor uit. Het project 
‘De Hoeksteen’ betekent de start van een onderwijs-mindshift 
in onze scholengroep: scholen 4.0!”

José Depuydt, 
directeur Infrastructuur 
bij GO! Scholengroep Rivierenland

De Hoeksteen, een hoeksteen voor een experiment 
in renovatie van bestaande schoolinfrastructuur 
“Vanuit architecturaal oogpunt streeft de renovatie van de 
klasvleugel een innovatieve en integrale aanpak na. Uitgangspunt 
hierbij zijn de bestaande architecturaal-ruimtelijke kwaliteiten 
enerzijds en de pedagogische ambities anderzijds.
De ruimte heeft functioneel op dit ogenblik vier klassen en één 
gang. Qua detaillering van de bouwonderdelen zoals bv. de 
daklichten, de afgeronde hoeken, vloertegels, heeft de ruimte 
ook een karakteristieke eigenheid.

Eerste ontwerpen:
een impressie van hoe 

het zou kunnen worden

De klas-gang-structuur, wordt omgevormd 
tot één grote ruimte met flexibele 
werkplekken. Om de ruimtelijke kwaliteit 
mogelijk te maken, worden in de bestaande 
wanden openingen gemaakt. Om structurele 
redenen zijn hier uiteraard beperkingen; de 
openingen tussen de klaslokalen zijn vijf 
meter; de openingen tussen de klaslokalen 
en de gang 3 meter. Alle andere ingrepen 
zullen maateenheden van 1,2 of 8 meter 
bedragen, zodat er een visueel evenwicht 
ontstaat op basis van de verhouding  van 
de ‘gulden snede’. Dit zal ook toegepast 
worden op de verdeling van kleurvlakken, 
want de ruimte wordt ook voorzien van een 
nieuwe verflaag.
We streven ernaar om zoveel mogelijk 
het oorspronkelijk karakter van de ruimte 
te behouden. Uit respect worden de 
bestaande kwaliteiten harmonieus verenigd 
met doeltreffende architecturale ingrepen. 
Dit alles om met architectuur een visie op 
innovatieve leerruimtes vorm te geven.”

Sigrid De Cnodder: 
“We creëren meer plaats 
voor het steeds stijgende aantal 
leerlingen in onze school.”



Yes, we CO-TEACH!
Leerkrachten GO! Scholengroep Rivierenland doen aan co-teaching

Je kan de krant niet openslaan of je vindt een artikel over co-teaching. Maar wat is co-teaching?     
Hoe pakken leerkrachten deze nieuwe vorm van lesgeven aan? Zijn ze tevreden? Hebben ze tips? 
Twee schoolteams van GO! Scholengroep Rivierenland vertellen over hun eerste stappen.

“Elk kind krijgt de aandacht die hij of zij nodig heeft.” 

Dane Burms (31) en Cindy De Boeck (34) zijn allebei leerkracht 
in GO! Basisschool De Schorre in Sint-Amands en geven sinds 
september samen wiskunde aan de derde graad. 

“De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zitten samen voor wiskunde, maar 
oorspronkelijk werkte het vijfde met andere werkboeken dan het zesde jaar.                
Wij vonden dat niet optimaal en kozen voor een andere manier van lesgeven.”

Dane en Cindy geven samen aan de derde graad wiskunde. “Eerst geeft een van 
ons een korte instructieles. Na de instructie geven we de leerlingen een oefening. 
We observeren de jongens en meisjes en delen hen in verschillende groepen in: 
de ‘zwakkeren’, de ‘sterkeren’, de ‘middengroep’. Iedere leerkracht begeleidt een 
groepje en de leerlingen uit de middengroep helpen elkaar. Uiteraard staan we ook 
paraat om die jongens en meisjes te coachen.” 

Na de les houden de twee leerkrachten een evaluatie en maken ze opnieuw 
groepjes voor het volgende wiskunde-uur. Leerlingen die een bepaald soort fout 
maken, worden bij elkaar gezet, zodat de leerkrachten nog gedifferentieerder 
kunnen werken. Zo volgen er een aantal lessen rond eenzelfde wiskundeonderdeel.                                 
“De kinderen vinden de diverse groepen zeer leuk. Ze durven in een klein groepje 
meer vragen stellen, ze worden sneller geholpen en krijgen vlotter moeilijke leerstof 
onder de knie. Ze voelen zich bovendien niet slecht als ze in de groep van de 
‘zwakkeren’ zitten, omdat dit voor elk onderdeel (breuken, cijferen, …) anders is.            
We wisselen elkaar ook af, waardoor het niveauverschil voor de jongens en meisjes 
niet eens opvalt. Elk kind krijgt de aandacht die hij of zij nodig heeft. ”

Ook Cindy en Dane vinden het tof om samen voor de klas te te staan. Ze hopen in de 
toekomst nog meer uren en lessen samen te geven, al gaat er heel wat voorbereiding 
aan vooraf. “Wij werken op basis van de leerplannen en graadklasdoelen. 
Hierdoor moeten we alle opdrachten zelf zoeken en zelf een sterk jaarplan maken.                                
We groeperen de leerstof, zodat bijvoorbeeld de les breuken zeker voor de les 
procenten valt.”

Aan leerkrachten die met co-teaching willen starten, geven ze de volgende tips. 
“Probeer klein te beginnen met bijvoorbeeld één uurtje per week. Maak tijd vrij om 
samen voor te bereiden en te evalueren. Zet samen afspraken op papier en kom ze 
na. Als de ene leerkracht belooft om de verbetersleutels te maken, moet hij of zij 
ze ook echt maken.” Hebben leerkrachten een identieke stijl van lesgeven nodig? 
“Neen (lachen), want wij zijn tegenpolen! Er moet een bepaalde klik zijn, maar 
verschillen zijn juist een troef.” Cindy is een zeer gestructureerde juf en Dane is een 
enthousiasteling die op alle situaties snel inpikt. Hierdoor leren ze heel veel van 
elkaar en staan ze er nooit alleen voor. “Het nadeel van co-teaching? Dat de juf soms 
met mijnheer wordt aangesproken en de meester soms met mevrouw (lachen), 
maar dat nemen we er graag bij.”

De leerkrachten gebruiken tijdens hun instructiemomenten de principes van 
het ADI-model (Activerende Directe Instructie). Hierdoor kunnen ze beter 

differentiëren en inspelen op de noden van elk kind. 
Ze worden hierin bijgestaan door Muriel Vanoverschelde 
die vanuit de scholengroep de leerkrachten ondersteunt. 



Het team van GO! Basisschool ‘t Pleintje test co-teaching uit!

Het team van GO! Basisschool ‘t Pleintje in Willebroek: “We stellen vaker vast dat er in één leerjaar of  klas grote niveauverschillen 
zijn binnen de verschillende leergebieden. Het is voor één leerkracht moeilijk al deze verschillende niveaus op te vangen. 
Zorgcoördinator Philippe Windelen, SES leerkrachten Hilde Wellekens en Marina Beuckelaers en de klastitularissen Leslie 
Hendrikx en An Putzeys zochten een oplossing en testen samen co-teaching binnen het leergebied wiskunde uit.

Voorbereiding
Tijdens een 1STE OVERLEGMOMENT schalen de klastitularissen elke 
leerling op elk gebied van wiskunde (bv. getallenkennis) in (met kleurcodes).                                                   
De leerkrachten maken samen concrete afspraken over de periode en de leerstof. 
De klastitularissen analyseren alles, zodat ze in hun klas enkel de basisdoelen en 
basisoefeningen aanbieden.

Tijdens een 2DE OVERLEGMOMENT stellen de betrokken leerkrachten een twee-
wekelijkse planning op aan de hand van een groepsplan. Ze houden rekening met: 
1  De data voor de gezamenlijke instructiemomenten (2 leerkrachten) 
      en de inoefenmomenten (4 leerkrachten)
2)  De verantwoordelijken voor elke groep.
3)  De leerlingen die zelfstandig kunnen werken 
      en de leerlingen die nog ondersteuning nodig hebben.

Aandachtspunt(en) – valkuil(en) – voorwaarden – vereisten - …
- Plan meerdere overlegmomenten met alle betrokken leerkrachten: 
  in de beginfases 3 per maand, in de toekomst 1 per maand. 
- De klastitularissen dienen hun (basis) leerplandoelen goed te kennen 
  en de basisleerstof goed te kunnen filteren in hun werkboeken/schriften.
- Het inschalen van de leerlingen qua niveau vraagt aandacht.
- Er moet een groot aanbod zijn van concrete ondersteunende materialen, 
  schema’s, stappenplannen, verbetersleutels, …
- Heel belangrijk is dat alle betrokken leerkrachten hun werkwijze, 
  instructie- en rekentaal op elkaar afstemmen om geen misverstanden te creëren.
- Deze werkwijze vraagt een groot engagement van alle betrokken leerkrachten.

De praktijk!
1) De klastitularissen starten elk in hun eigen klas met de gezamenlijke instructie van de nieuwe (basis)leerstof. Ze doen dit volgens 
het CSA-principe (Concreet - Schematisch - Abstract niveau). De SES-leerkrachten geven op dat moment instructie aan de leerlingen 
met een apart leertraject, zodanig dat deze jongens en meisjes achteraf zelfstandig aan de slag kunnen.

2) Individuele inoefening met inschaling door de klastitularis (ADI). + De leerlingen proberen zelf in te schatten hoever ze staan en 
duiden dit aan met een pictogram: ofwel hebben ze geen ondersteuning nodig en gaan ze zelfstandig aan de slag. Ofwel hebben 
ze nog meer instructie nodig.

3) Werken in niveaugroepen met telkens 2 leerkrachten, waarbij 1 leerkracht de sterke leerlingen begeleidt. De andere leerkracht 
helpt de leerlingen die nog wat ondersteuning nodig hebben. Zij herhaalt opnieuw even de instructie volgens het CSA-principe 
(ADI). Dit om het zelfsturend leren te bevorderen. 

4) De andere niveaugroep, de leerlingen die nood hebben aan het werken en handelen met concreet materiaal en het verwoorden 
van deze handelingen, doen dit met ondersteuning van de SES-leerkrachten. 
Na twee weken volgt er een toets van de basisleerstof. Voor alle leerlingen is dit dezelfde test, behalve voor de leerlingen die in 
een apart leertraject zitten.

Tijdens een 3DE OVERLEGMOMENT worden er concrete afspraken gemaakt.
1)  Welke basisleerstof wordt aangeboden in de gezamenlijke 
      instructiemomenten? Hoe wordt dit aangebracht?
2)  Welke verdiepingsleerstof wordt aangeboden? 
3)  Welke materialen zijn nodig: stappenplannen, verbetersleutels…
      ter ondersteuning van elke niveaugroep?

Zelfstandig

Hulp nodig



Tien keer hoera
voor onze kinderdagverblijven!

GO! Kinderdagverblijf ’t Schorreke in Sint-Amands 
en GO! Kinderdagverblijf ’t Kasteeltje in Puurs 

bliezen in maart elk tien kaarsjes uit. 
In 2007 werden de twee crèches door                                                   

GO! Scholengroep Rivierenland opgericht. 

“Ik heb de voorbereiding en de opstart van de kinderdagverblijven 
van in het prille begin meegemaakt”, vertelt Vera Van Epperzeel, 
coördinerend directeur basisonderwijs. Samen met de twee 
toenmalige directeurs, Jan De Bondt in GO! Basisschool ’t Kasteeltje en 
Katleen Michiels in GO! Basisschool De Schorre, en met de steun van 
algemeen directeur Luc Van Gasse en de Raad van Bestuur richtten we 
in maart 2007 de twee ‘minicrèches’ op. 
Het doel was om de kinderen een ‘tweede thuis’ te bieden, maar 
evenzeer om een sterk pedagogisch draagvlak te creëren om 
de algemene ontwikkeling van elk kind te kunnen opvolgen en                               
te stimuleren. Er werd gezorgd voor een nauwe samenwerking met de 
juf(fen) van de eerste kleuterklas, zodat een peuter zich ‘veilig voelt’ 
bij de overstap naar de kleuterschool. We zijn nu 10 jaar verder en 
de doelstelling om kwaliteitsvolle opvang te bieden is zeker bereikt. 
Ik heb veel bewondering voor de teams van de kinderdagverblijven 
die erin slagen om elke dag opnieuw met veel liefde en geduld 
de best mogelijke opvang te bieden aan elk kind afzonderlijk.” 

Voor de speciale gelegenheid organiseerden de scholen twee grote 
verjaardagsfeesten op de prachtige schooldomeinen. De twee 
directeurs, Tom Cornu en Katleen Michiels, waren zeer tevreden. 
De twee kinderdagverblijven zijn gevestigd op de domeinen van de 
scholen, waardoor de leerlingen van 0 tot 12 (in Puurs tot en met 14 
jaar) op hetzelfde domein kunnen schoollopen. 


