
‘t Krijtlijntje
Driemaandelijks magazine van GO! scholengroep Rivierenland

Nr. 2 april - mei - juni 2018

Edito: met een goed gevoel
Projecten met een hart
RVL-nieuwtjes

Leraar worden is een roeping!
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Het schooljaar 2017-2018 zit erop en een welverdiende 
vakantie komt eraan. In de schoolgebouwen heerst tot 
1 september dan ook een onwennige stilte.

In mei namen 713 collega’s deel aan onze vijfde 
bevraging welbevinden. Dat is net de helft van de 
aangeschrevenen binnen onze scholengroep. Het groot 
aantal deelnemers maakt deze bevraging representatief. 
Aan elke deelnemer: alvast dank voor het engagement.

Een analyse per school volgt later en wordt u voor uw 
school bezorgd op de laatste vakantiedag. De grondige 
analyse en bespreking van de resultaten is werk voor 
het volgende schooljaar. Op basis hiervan zullen ook 
acties ondernomen worden. De tijdsinvestering van de 
713 collega’s zal dus niet nutteloos geweest zijn!

Wij hebben een eerste snelle blik kunnen werpen op de 
globale antwoorden. Het leek ons goed om nu al enkele 
in het oog springende cijfers met u te delen.

83% van ons geeft aan gelukkig te zijn in de job. Op de 
stelling ‘Ik wil graag in het onderwijs blijven.’ geeft 85% 
een positief antwoord en 3% een antwoord ‘oneens’. 
Dat zijn vanzelfsprekend mooie resultaten. 

Uit andere vragen blijkt ook waaruit wij de energie 
halen: het werken in onderwijs, de impact die wij door 
ons werk hebben op de lerenden, de bekwaamheid om 
het werk goed te doen (95% positieve antwoorden), … 
Het zijn elementen die het werken in onderwijs zo mooi 
maken.

Maar uit de bevraging blijkt ook dat het onderwijs 
heel veel vraagt van ons; zo geven 167 collega’s (23%)  
aan dat het dagelijkse werk fysiek zwaar is. Op de 
uitspraak ‘Het dagelijkse werk valt mij mentaal zwaar.’ 
antwoorden 233 collega’s (32%)  bevestigend. Het zijn 
signalen die wij binnen onze scholengroep alvast ernstig 
nemen. Waar mogelijk zullen wij ook actie ondernemen 
om de risico’s op dit vlak te verlagen. Wij komen daar de 
volgende maanden én jaren zeker nog op terug. Maar 
nu eerst voor ieder van ons: met een goed gevoel de 
welverdiende vakantie in!

Met een goed gevoel

Algemeen directeur
Luc Van Gasse

Projecten met een hart!
Scholen GO! scholengroep Rivierenland tonen ook buiten de schoolmuren dat ze pit hebben!

GO! atheneum Willebroek enige Belgische school op UNESCO-event in Nederland!
 

Vier leerlingen van GO! atheneum Willebroek namen op 4, 5 en 6 juni deel aan MUNESCO, een UNESCO-project in Almere. 
GO! atheneum Willebroek was de enige school van België die aan het event deelnam.

 
Een viertal leerlingen van de UNESCO-school GO! atheneum Willebroek namen op 4, 5 en 6 juni deel aan het UNESCO-project, 
MUNESCO, in het Nederlandse Almere. 
 
Munesco is een event georganiseerd door UNESCO, waarop leerlingen van België en Nederland een vergadering van de Verenigde 
Naties ‘nabootsen’ om meer over de organisatie en de bijhorende onderwerpen te leren. Tijdens het project speelden de jongeren 
de vertegenwoordigers van China tijdens een diplomatiek overleg over de bevolkingsgroei en de uitdagingen die daarbij komen 
kijken. De leerlingen gaven de simulatie vorm.
 
Steven Raeman, leerkracht N.C. Zedenleer van GO! atheneum Willebroek, die de leerlingen voorbereidde op het project: “Terwijl 
onze leerlingen uit ASO en TSO zich goed voorbereidden voor hun examens, leerden deze meisjes uit BSO (zij hebben geen examens, 
maar permanente evaluatie) meer over China en de Verenigde Naties. Het was voor hen een zeer leerrijke ervaring. De vier 
leerlingen namen de rol van ambassadeur, vice-ambassadeur en Chinese pers op. De leerlingen kregen een stevige voorbereiding. 
Ze leerden meer over de Verenigde Naties en de positie van China binnen de Verenigde Naties. Ze werden voorbereid om te 
debatteren en argumenteren. En, aangezien ze ook pers speelden, leerden ze de verschillende standpunten ook publiceren.  
Een deel van het event was in het Engels.”

Vorig schooljaar nam GO! atheneum Willebroek al de rol van China op tijdens MUNESCO 2017 in Den Haag.
 



Kinderen GO! basisschool De Hoeksteen in Boom werken samen met street artist

Kanter maakt schilderkunst van tekeningen kleuters
De kinderen van GO! basisschool De Hoeksteen in Boom werken samen met kunstenaar en street artist Kanter Dhaenens.  
De jongens en meisjes maken tekeningen en Kanter schildert ze op de muur. Zo ontwierpen de kleuters hun eigen 
droomwezens en dachten ze daarbij na over hun eigen identiteit. 
 
Centraal op de muur van de kleuterspeelplaats van GO! basisschool De Hoeksteen in Boom staat de rups van Alice in Wonderland 
met de vraag ‘Wie ben jij?’. Naar aanleiding van die vraag tekenden de kleuters hun eigen droomwezen.
Dankzij Kanter Dhaenens werden de getekende figuren mooie geschilderde droomwezens op de muur.  

Kunstenaar en street artist Kanter Dhaenens maakte in de Rupelstreek al heel wat muurschilderingen (de graffitiroute ‘Yellow 
Brick Road’, …). Hij vindt het fantastisch om met de kinderen van GO! basisschool De Hoeksteen samen te werken. Kanter 
Dhaenens: “Het is fijn om te zien hoeveel fantasie de kinderen van GO! basisschool De Hoeksteen hebben. Ik kreeg een zestigtal 
creatieve tekeningen. Het was erg moeilijk om een selectie te maken.”
Na de kleuterspeelplaats is binnenkort de buitengevel van de Tuyaertsstraat aan de beurt. De kinderen maken hiervoor 
tekeningen van vlinders. 
Tijdens de zomer zal de school ook een stopplaats zijn van een graffitiwandeling doorheen de Rupelstreek.
 

Schoolteam GO! basisschool ’t Krekeltje 
creëert belevingstuin voor iedereen

Welkom 
in de Krekelsnoeptuin!

“GO! basisschool ’t Krekeltje in Boom geniet van 
een mooie groene locatie”, vertelt Cathy Mees, 
coördinator van de school. “We vonden het tijd 
om deze groene ruimte te delen. Zo ontstond het 
project ‘Krekelsnoeptuin’. Met onze leerlingen, 
ouders en sympathisanten toverden wij in maart 
2018 ons grasveld om tot een belevingstuin.”

Veel leerlingen van GO! basisschool ’t Krekeltje 
hebben geen tuin thuis. Dankzij dit project maken 
zij kennis met het proces van zaadje tot plant. 
In de belevingstuin starten de leerkrachten met 
de leerlingen en ouders van nul tot en met het 
verwerken van groenten, fruit en kruiden. 

Cathy Mees: “Wij willen onze leerlingen graag 
bijbrengen dat de natuur ons veel geeft. Wanneer 
wij zorg dragen voor de natuur, draagt de natuur 
zorg voor ons. Niet alleen onze leerlingen 
kunnen van onze tuin genieten, ook onze 
buurtbewoners komen ons helpen en 
verzorgen een stukje moestuin. Momenteel 
staat de Krekelsnoeptuin voor het eerst in bloei.”

Welkom NOA
Impuls, het ondersteuningsnetwerk van GO! scholengroep 
Rivierenland en GO! scholengroep 5, valt vanaf september 
onder NOA, Netwerk Ondersteuners Antwerpen.

In het Antwerpse ondersteuningsnetwerk NOA, zullen de 
verschillende onderwijsnetten samenwerken om sterk 
inclusief onderwijs in de provincie Antwerpen te verzekeren. 
350 kinesisten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen, 
ergotherapeuten, onderwijzers en kleuteronderwijzers uit 
het buitengewoon onderwijs zullen 411 scholen begeleiden.  
Impuls, mee opgericht door GO! scholengroep Rivierenland, 
wordt een regioteam binnen NOA.

Judith Verhaert, directeur Onderwijsvernieuwing GO! 
scholengroep Rivierenland en directeur Impuls: “Impuls 
werkt dus verder, maar onder een andere naam: NOA.              
In deze satelliet werken ongeveer 38 ondersteuners voor de 
regio rond GO! scholengroep 5 en rond GO! scholengroep 
Rivierenland. Doorheen het schooljaar zal de werking van 
Impuls meer afgestemd worden met deze van het meer 
centrale NOA-beleid. Die eenduidige werking is zeer welkom 
voor o.a. ouders, leerlingen, CLB’s en scholen.”

NIEUW
bij GO! scholengroep Rivierenland

Nieuw in onze regio! 
Opleidingsvorm 4 type 9

Secundair onderwijs
 
Voor kinderen en jongeren met autisme en een normale 
begaafdheid is het moeilijk om de stap te zetten naar het secundair 
onderwijs. Zij hebben heel specifieke onderwijsbehoeften en 
ondersteuningsnoden. Hierdoor zijn ze vaak aangewezen op 
een gespecialiseerd aanbod. Om deze leerlingen alle kansen 
te geven op een toekomst in het gewoon onderwijs slaan de 
scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs van GO! 
scholengroep Rivierenland de handen in elkaar.

A-stroom
B-stroom
Eerste graad

Meer informatie:
www.groenlaar.be

GO! basisschool Tovertuin kiest voor ouderparticipatie!

In maart 2017 startte het team van GO! basisschool Tovertuin met een ouderparticipatieproject, gesubsidieerd door Europa, 
meer bepaald door AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie). 

De school in Willebroek kreeg een schoolopbouwwerker ter beschikking en de school voerde zowel een ouder- als een 
leerkrachtenbevraging uit. Karine Eyckmans, directeur GO! basisschool Tovertuin: “Met de resultaten van de bevragingen gingen 
we aan de slag en zetten we een andere bril op om naar de ouders te kijken. Ons Kernteam werd volledig ondergedompeld in 
de visie rond ouderparticipatie tijdens de kick-offdagen in Gent. Een verrijkende ervaring!”
Op basis van al deze verkregen informatie creëerde het schoolteam een actieplan dat regelmatig werd aangevuld, geëvalueerd 
en bijgestuurd. Drie zaken stonden in de focus: warm onthaal, communicatie, dialoog/contact.

Enkele aanpassingen:

De school trekt het aantal wenmomentjes voor de instappers gevoelig op, zodat er meer momenten zijn waarop ouders een 
kijkje kunnen nemen in de school. Ook de leerkrachten krijgen hierbij betere ondersteuning.  

In de kleuterschool kunnen ouders ’s morgens mee binnenkomen en een babbeltje doen met de juf. De overgang naar het eerste 
leerjaar is voor de ouders best spannend. Zij zijn daarom samen met hun kids de prominente gasten bij juf Nele en juf Martine 
(de juffen van het eerste leerjaar).  

De school neemt de ouders mee in de verschillende denkprocessen. Zo dachten de ouders mee na over de lay-out van de 
briefjes voor de ouders.

Er werd vooral meer gepraat en meer geluisterd naar elkaar. “Het was opvallend hoe een aantal drempels voor ouders, maar 
ook voor onze leerkrachten wegvielen en plaats maakten voor gezellige babbels”, vertelt de directeur fier. 
Binnenkort loopt het project van AMIF ten einde, maar neemt de gemeente Willebroek de subsidies gedeeltelijk over en kan 
een nieuwe opbouwwerker het werk verderzetten.



“Leraar worden is een roeping!”
Is leerkracht een zwaar beroep of niet? Twee leerkrachten die op een boogscheut van hun 

pensioen staan, vertellen over de mooie en minder mooie kanten van het onderwijs.

Christine Dethoor (58) en Dominique Donkers (59) 
werken allebei in GO! freinetschool Klim-Op in 
Tisselt. Christine geeft les in het tweede leerjaar 
en Dominique is SES-leerkracht.

Is leerkracht een zwaar beroep? 

Dominique: “Het is een combinatie van de groeiende 
complexiteit van de job en je eigen leeftijd. Ik was 27 jaar 
lerares in het eerste leerjaar, maar dat werd fysiek en 
mentaal te zwaar. Nu werk ik parttime als SES-leerkracht 
(zorgondersteuner). Deze uitdaging geeft me opnieuw energie 
en ik ga met plezier werken.” 
Christine: “Ja, ik vind leerkracht een zwaar beroep. Je kan 
dat niet vergelijken met iemand die in de bouw zware dingen 
moet dragen, maar Ik werk nu 4/5 en ik moet toegeven dat 
ik die vrije momenten echt nodig heb om te recupereren. 
Kinderen vragen aandacht en slorpen veel energie op. Je bent 
constant met vele dingen tegelijk bezig en dat wordt, wanneer 
je ouder wordt, psychisch en fysisch zwaar.” 

Stonden jullie altijd al voor de klas?

Christine: “Toen wij afstudeerden, waren er te veel 
leerkrachten, dus ik werkte noodgedwongen een tijdje voor 
een reisbureau. Na een aantal korte vervangingen, werd 
ik leerkracht in GO! basisschool Tovertuin en later in GO! 
freinetschool Klim-Op.”
Dominique: “Ik werk al 30 jaar in deze school, maar door het 
te veel aan leerkrachten ben ik in het begin thuis gebleven om 
voor mijn kinderen te zorgen. Ik zat wel al in het oudercomité 
en richtte zo mee de eetdagen en leesateliers op.”

Hebben jullie ooit gedacht om uit het onderwijs te stappen?

Christine: “Neen.”
Dominique: “Soms was de combinatie van gezin en werken 
niet evident,  maar we hebben het niet opgegeven.”

Is er veel veranderd doorheen de jaren?

Christine: “Het is allemaal veel complexer geworden. 
Onderwijzer zijn is meer dan lesgeven alleen. Vroeger was 
het niet beter, maar veel eenvoudiger. Als leerkracht krijg 
je nu heel wat extra taken die niet altijd met het lesgeven 
zelf te maken hebben: foto’s op de website plaatsen, online 
communicatie met ouders onderhouden, …”

De voor- en de nadelen van het onderwijsBabyborrel voor Jun10r-niveau 
GO! atheneum Klein-Brabant (Bornem/Puurs), GO! basisschool ’t Kasteeltje (Puurs) en GO! basisschool De Linde (Bornem) 
hielden op dinsdag 22 mei en dinsdag 29 mei een babyborrel voor de ‘geboorte’ van het Jun10r-niveau. De uitgenodigde 
ouders kregen meer informatie over het project. 

Frans
De teams van GO! atheneum Klein-Brabant (Bornem/Puurs), GO! basisschool De Linde (Bornem) en GO! basisschool ’t Kasteeltje 
(Puurs) van GO! scholengroep Rivierenland zetten samen hun schouders onder de uitbouw van een jun10r-niveau, elk op hun 
eigen campus. Vanaf september 2018 starten de eerste lessen. De leerkrachten van de derde graad basis en de eerste graad 
secundair gaan voor het vak Frans samenwerken, via verschillende werkvormen en met flexibele leergroepen. Het doel is de 
lessen dynamischer en aantrekkelijker te maken en veel beter gericht op het profiel van elke leerling afzonderlijk.

Jun10r-niveau: 10 tot 14-jarigen in zelfde groeifase!
De overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is voor veel kinderen niet gemakkelijk. Het doel van het 
jun10r-niveau is om de leerlingen meer te betrekken bij hun leerproces. Zo krijgen ze meer inzicht in hun eigen interesses en 
talenten om voor het derde jaar secundair een bewustere studiekeuze te kunnen maken.
Onderzoek wees eerder al uit dat 10- tot 14-jarigen in dezelfde groeifase zitten, en net deze groep kinderen halen we in het 
klassieke onderwijssysteem uit elkaar. De jongsten zitten op school bij zesjarigen en de oudsten bij achttienjarigen, waardoor 
de afstand niet qua leeftijd maar wel qua ontwikkeling véél groter is. Daar zal het juniorniveau stap per stap verandering in 
brengen.
Het Jun10r-niveau zal stap per stap groeien. Zowel in Bornem als Puurs zitten de leerlingen van de basisschool en de eerste 
graad van de secundaire school reeds jaren op dezelfde campus. Vanaf 1 september 2018 zullen de leerkrachten van de derde 
graad basisonderwijs en van de eerste graad secundair hun leerlingen met een gezamenlijke pedagogische aanpak doorheen 
hun leerproces loodsen. De leerkrachten starten met het vakgebied Frans.
Het Jun10r-niveau is geen aparte school, maar een sterke brug tussen twee scholen. Het blijven dus administratief twee 
verschillende scholen en de leerlingen zitten dus ofwel nog in de lagere school of al in de secundaire school (zoals in het ‘oude’ 
systeem).

Babyborrel
De genodigden konden op het nieuwe initiatief een glaasje drinken en de aanwezige ouders kregen na de presentatie ook een 
zakje suikerbonen mee.

Daisy Smets, Daphne Foqué, Daniël Van Lent en Annick Van de Velde  
maken deel uit van het team Onthaal en Centrale Administratie  
(of  Team@OnCe) van GO! scholengroep Rivierenland. 

DAISY SMETS
Centrale administratie
Ondersteuning algemeen directeur
Ondersteuning coördinerend directeurs
Voorbereiding en afwerking COD en RVB
Administratie personeel  
(vaste benoemingen, TADD, beslissingen RVB, …)
...

DANIEL VAN LENT
Onthaal 
Telefoonverkeer,
Verlofstelselsels nakijken
Bestelbons opmaken
Onderhoud poetsmachines
Logistieke steun
...

DAPHNE FOQUE
Ondersteuning softwareprogramma’s scholengroepen
Bevragingen
Digitale schoolreglementen
Diverse uitvoerende taken voor directies hoofdzetel
...

ANNICK VAN DE VELDE
Onthaal 
MVD-personeel
Ethias
Woon-werkverkeer
...

Team@OnCe  
GO! scholengroep Rivierenland  
stelt zich voor Christine Dethoor

Dominique Donkers



Dominique: “Informatie in het digitaal leerlingvolgsysteem 
plaatsen,… Het heeft zijn voordelen, maar het komt er 
allemaal bij. Vroeger had je meer tijd en energie om in je 
lessen te steken dan nu.”
Christine: “Er komen ook taken bij zoals werken rond 
veiligheid, EHBO, de boekhouding van het oudercomité,.... 
Vroeger moest een juf of meester op een sterke manier 
dingen aanleren. Nu moet een leerkracht een duizendpoot 
zijn met ongelofelijk veel talenten. Ook ouders vragen meer 
van leerkrachten. Een deel van de opvoeding gebeurt nu ook 
op school.”
Dominique: “Ouders werken met twee en hebben minder 
tijd, waardoor de leerkrachten meer moeten inspringen bij 
buitenschoolse activiteiten.”

Zou je de job van onderwijzer aan jonge mensen aanraden?

Christine: “Het moet een droom zijn. Leerkracht worden blijft 
een roeping. Maar jonge mensen moeten er zich van bewust 
zijn dat de job heel veel van jezelf vraagt en dat het werk niet 
stopt wanneer je thuis komt!”
Dominique: “Als ze gemotiveerd zijn absoluut wel ja. Je moet 
beseffen dat er in lesgeven veel energie kruipt. Wanneer 
je thuis komt, is je job nog niet gedaan. Je hebt nog alle 
voorbereidingen en nevenactiviteiten.”
Christine: “Het voordeel van de job is: de dagen vliegen 
voorbij en de leerlingen zorgen steeds voor spontane, mooie 
momenten. Je krijgt veel  vriendschap van de kinderen terug.” 

Waarom haken jonge leerkrachten snel af?

Christine: “Het onderwijs is druk en complex geworden. 
Kinderen volgen soms aparte leertrajecten, vragen een 
aparte aanpak, de veranderingen op onderwijsvlak volgen 
elkaar zeer snel op, het administratief werk wordt er ook niet 
minder op …”
Dominique: “Het M-decreet vraagt extra aandacht van de 
leerkrachten en ook in niveaugroepen werken, vraagt veel 
kennis.” 
Christine: “De jonge mensen hier zijn wel erg gemotiveerd.” 
Dominique: “Absoluut, in onze school werken de verschillende 
generaties goed samen.”  

Is de mentaliteit van de kinderen veranderd? 

Dominique: “De jongens en meisjes van vandaag zijn mondiger 
en weten ook meer dan vroeger. Alles kunnen ze opzoeken. 
Op het vlak van taal en wiskunde is er niet zo veel veranderd, 
maar op het vlak van interesse en actualiteit absoluut wel. 
Wanneer we onderzoek doen (wereldoriëntatie), merken we 
dat jongens en meisjes veel meer weten dan vroeger.”
Christine: “Ze staan ook anders tegenover de leerkracht. 
Vroeger keken ze op naar de leraar, nu zijn we voor hen 
volwassenen die op gelijke voet staan. Ouders kijken ook 
anders naar leerkrachten. Ze gaan in discussies veel sneller 
het standpunt van de kinderen verdedigen. Maar over het 
algemeen…”
Dominique en Christine in koor: “… kunnen de leerlingen heel 
lief zijn.”

Nog voor-en nadelen tegenover vroeger? 

Dominique: “De ontspanningsmomenten van de leerkrachten 
zijn anders. Vroeger werd er meer gezellig gekletst tijdens de 
pauzes, nu gaat het meestal over het werk (lacht).”
Christine: “Leerkrachten krijgen nu ook ondersteuning van 
SES-leerkrachten (Sociaal Economische Status ) of zorgjuffen. 
Dat is wel goed. Ook de komst van extra ICT is een uitdaging. 
Smartboards… Soms een gunst en soms een vloek als het niet 
werkt. Al die technologie maakt lesgeven ingewikkelder, maar 
ook boeiender. Jonge mensen gaan wel beter om met ICT. 
Wij doen ons best en we vinden het ook tof, maar we hebben 
diezelfde souplesse niet (lacht).”

“ Het voordeel van de job is: 
de dagen vliegen voorbij en de leerlingen 

zorgen steeds voor spontane, mooie momenten. 
Je krijgt veel vriendschap van de kinderen terug.

 ”
Wat zijn de eigenschappen 

die een goede leerkracht moet hebben?

Dominique en Christine in koor: “Geduld. (lachen) Je 
moet goed kunnen samenwerken met collega’s, je moet 
inlevingsvermogen hebben, je niet beperken tot je eigen 
klasje, je moet rekening houden met elk kind, je moet flexibel 
zijn, …”
Dominique: “Ik vind het als leerkracht ook belangrijk dat je 
burgerzin en respect voor de maatschappij meegeeft aan je 
leerlingen, zodat ze op een vreedzame manier met iedereen 
leren omgaan.”

Kijken jullie uit naar jullie pensioen?

Christine: “Op drukke momenten denk ik daar wel eens aan, 
maar ik ben er niet mee bezig. Ik vind het wel confronterend, 
‘dat laatste stapje’… Ik zal misschien meer tijd hebben om in 
de tuin te werken, keramiek te maken en misschien op reis te 
gaan buiten de vakantieperiodes van het onderwijs.”
Dominique: “Neen, ik kon oorspronkelijk op 58 jaar met 
pensioen, maar voor het oude systeem was ik een paar 
maanden te jong. Ik moet nu nog drie jaar werken, maar het is 
wat het is. Toen ik jonger was, had ik veel plannen. Met ouder 
te worden, besef ik dat ‘later’ misschien ‘vroeger’ komt en er 
misschien dromen wegvallen. Het leven is nu!”

“ Het moet een droom zijn. Leerkracht worden blijft een 
roeping. Maar jonge mensen moeten er zich van bewust 
zijn dat de job heel veel van jezelf vraagt en dat het werk 

niet stopt wanneer je thuis komt.”
Dus jullie zien het nog zitten?

Christine: “Ja hoor, we blijven met enthousiasme werken 
zolang het moet en kan! De kinderen van oud-leerlingen 
zitten nu bij ons in de klas en we hebben ook een oud-leerling 
die nu collega is. Dat is wel fijn.”
Dominique: “Vroeger, toen ik jong was, noemden de kinderen 
mij soms mama. Nu zeggen ze soms oma. Dat is wel schattig.”


