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Edito 'Aan de slag'
Kwaliteitslabel innovatieve scholen: school 4.0
Zomerse werken infrastructuur
Nieuwe gezichten scholengroep
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Goed begonnen?



‘

Meer dan 700 collega’s namen eind vorig schooljaar deel aan 
onze vijfde bevraging welbevinden. Deze bevraging is een 
risicoanalyse in het kader van de welzijnswet. Noteer nu alvast 
dat wij in het schooljaar 2020 – 2021 een nieuwe bevraging 
voorzien. Ondertussen gaan wij aan de slag met de input van 
de deelnemers.

Alle collega’s ontvingen ondertussen de resultaten van hun 
eigen school. De medewerkers van de scholengroep stelden 
de rapporten op. Het is niet de bedoeling dat de bestanden in 
een (virtuele) map onaangeroerd blijven. Integendeel: aan de 
hand van deze gegevens zal het welzijn binnen de schoolteams 
tegen het licht gehouden worden en zullen acti es uitgewerkt 
worden. 

Omdat ook 5 andere scholengroepen aan onze bevraging 
deelnamen, kunnen wij de eigen resultaten vergelijken met 
een hele grote referenti egroep. Voor het basisonderwijs gaat 
dit over 2.261 respondenten en voor het secundair ligt het 
aantal deelnemers op 2.527.

Het college van directeurs legde in haar maandelijkse 
vergadering van september de procedure hierrond vast. 
De eerste stap is de organisati e van een infosessie voor alle 
schoolteams. Dit moet afgerond zijn voor de herfstvakanti e. 
Binnen elke onderwijsinstelling wordt vervolgens overleg 
georganiseerd over deze materie. Bedoeling is dat op basis 
hiervan prioritaire aandachtspunten en mogelijke acti es voor 
de komende twee schooljaren naar voor worden geschoven. 

Midden december organiseert de scholengroep dan een 
overlegronde met de directi es. Hieraan nemen ook de interne 
en de externe vertrouwenspersoon (Arista) deel. Tijdens deze 
gesprekken bespreekt men ook de mogelijke acti eplannen 
voor elke enti teit.

In een derde fase is het de directeur die overgaat tot het 
uitt ekenen van een of meerdere acti eplannen voor de 
eigen instelling. Vanzelfsprekend kan het ook zijn dat wij 
schooloversti jgend acti e ondernemen om pijnpunten aan te 
pakken. De scholengroep geeft  hierbij de nodige ondersteuning 
en feedback. Daarnaast zorgt de scholengroep ook voor de 
opvolging van deze acti es.

Tot slot vermelden wij nog dat wij op niveau van de 
scholengroep de bevraging welbevinden en de uitrol van de 
acti es ook bespreken met de syndicale organisati es op het 
tussenoverlegcomité van de scholengroep.

Aan de slag

Algemeen directeur
Luc Van Gasse

In 't nieuw!
Zomerse infrastructuurwerken om trots op te zijn

Tijdens de lente- en zomermaanden werd er in de scholen van GO! Scholengroep Rivierenland 
hard gewerkt. Hieronder vind je een bondig overzicht van alle projecten infrastructuur die de 

voorbije maanden werden uitgevoerd.

GO! basisschool De Hoeksteen in Boom
Het schoolteam van GO! basisschool De Hoeksteen in Boom is enthousiast. Voor het tweede jaar op rij werden drie oude lokalen 

omgebouwd tot één grote educati eve en moderne ruimte. Vorig schooljaar toverden de technische ploegen de rechtervleugel 

van de school al om tot één grote loft .  Hieronder vind je foto’s van hoe het was en hoe het nu is in Loft  2.



School 4.0

REG (Rationeel Energie Gebruik)

Schilderwerken

Omgeving

‘Scholen 4.0 ‘blijft  ook voor de dienst infrastructuur een uitdaging en 

inspirati ebron. Naast de tweede loft  in GO! basisschool De Hoeksteen 

in Boom zijn er nog prachti ge, nieuwe, fl exibele leeromgevingen in 

GO! basisschool ‘t Kasteeltje in Puurs, GO! basisschool De Schorre in 

Sint-Amands, GO! freinetschool Villa Kakelbont in Boom, ...

GO! freinetschool Villa Kakelbont in Boom

GO! basisschool De Linde in Bornem

Eén van de projecten die de interacti e met de buurt moet versterken, is de heraanleg van de groene omgeving (tuin) van GO! 

basisschool Boom Park. De haag die het zicht belemmerde, werd verwijderd, waardoor de ruimte opgenomen wordt in de 

omgeving. De ruimte zelf werd geruimd van bouwpuin en een nieuw glooiend landschap kwam in de plaats, omboord met 

speeltuigen en schorsbedekking.

In GO! atheneum Willebroek werden 2 werkplaatsen herschilderd. 

Deze ruimte wordt onder andere een STE(A)M-lokaal.

GO! atheneum Willebroek

GO! basisschool Boom Park

In het kader van REG (Rati oneel Energie Gebruik) 

zett e de scholengroep enkele projecten op de 

agenda: vervanging van enkele ramen op het domein 

van GO! basisschool De Linde, GO! basisschool 

Tovertuin,  GO! middenschool Den Brandt en GO! 

technisch atheneum Den Biezerd. Een stuk dak 

van GO! basisschool ‘t Krekeltje in Boom en GO! 

basisschool Tovertuin in Willebroek nam men in de 

paasvakanti e al onder handen. 

Deze projecten werden uitgevoerd om de 

gebouwen beter te isoleren en energie te 

besparen. In 2018 spendeerde GO! scholengroep 

Rivierenland  254.191,14 euro aan de bovenstaande 

REG-projecten. 

GO! technisch atheneum Den Biezerd in Niel -

renovati e klassen elektriciteit 

GO! BSBO Groenlaar in Niel -  

renovati e in enkele klassen

GO! freinetschool ’t Hinkelpad in Bornem - 

ramen kleuterblok kregen een nieuwe verfl aag. 

GO! basisschool ‘t Pleintje in Willebroek -  

nieuwe vloerbekleding in klaslokaal en schilderwerken

STE(A)M-lokaal

Op campus De Vaart GO! atheneum 

Willebroek is er een lokaal speciaal 

voor STE(A)M: Science, Technology, 

Engineering, (Art), Mathemati cs. In de 

aangepaste klas hebben de leerlingen 

de ideale opstelling (aangepast 

meubilair)  en het nodige materiaal 

(3D-scanner, 3D-printer, ...) om alles 

op het vlak van STE(A)M te realiseren.  

Het klaslokaal op campus Vaartland 

krijgt dezelfde invulling als de klas op 

campus De Vaart. Het lokaal is groter, 

waardoor er onder andere ook ruimte 

is voor een fotostudio en een laser 

cutt er. 

GO! atheneum Willebroek (campus Vaarland) - buitenvoetpaden heraangelegd

GO! freinetschool Klim-Op in Tisselt - nieuwe betegeling speelplaats 

GO! basisschool De Schorre in Sint-Amands - o.a. regenwatera� oppeling speelplaats

GO! basisschool Tovertuin in Willebroek -  herstellingen dakrand, verharding fi etsenstalling en aanleg moestuin 

GO! middenschool Den Brandt & GO! basisschool ‘t Kasteeltje - nieuwe speelplaatsoverkapping 

andere realisaties!&

GO! basisschool Boom Park



GO! scholengroep Rivierenland lanceert 
kwaliteitslabel innovatieve scholen
'school 4.0'

Judith Verhaert, directeur Onderwijsvernieuwing GO! scholengroep Rivierenland: 

“Ik kwam tot de blije constatati e dat er op bijna alle scholen initi ati even groeien in de richti ng van scholen 4.0: initi ati even 

zoals fl exibele leergroepen, co-teaching, team-teaching. Sommige initi ati even beginnen bij 1 leergebied, andere bij 

meerdere leergebieden. Soms is er een leerjaar of een graad bij betrokken, soms zelfs al een hele school. Leerkrachten 

voelen al langer de noodzaak tot doorgedreven diff erenti ati e. Schoolteams hebben nu handvatt en gevonden, mede dankzij 

onder andere inspirerende infosessies en begeleiding van de PBD (pedagogische begeleidingsdienst) bij het opstellen van 

groepsoverzichten, groepsplannen, en bij het leren formuleren van onderwijsbehoeft en. Iets om terecht trots op te zijn!”

Op dinsdag 4 september 2018 overhandigde GO! scholengroep Rivierenland voor de eerste keer een 

kwaliteitslabel School 4.0. ‘School 4.0’ verwijst naar de vierde industriële revoluti e. Een revoluti e die 

een enorme impact heeft  op de samenleving en op elk individu. De onderwijsvisie van GO! scholengroep 

Rivierenland speelt hierop in. Scholen dienen de jonge mensen voor te bereiden op hun leven en 

werken in deze snel veranderende samenleving.

Werk jij in een School 4.0?
Op 4 september ontving GO! basisschool ’t Kasteeltje als eerste school het kwaliteitslabel ‘school 4.0’.

Tijdens het oudercontact stelde het schoolteam de omvorming van de oude klaslokalen naar een 

vernieuwde en uitdagende leeromgeving én de voorstelling van de nieuwe pedagogische aanpak aan 

de ouders van GO! basisschool ’t Kasteeltje voor.  Algemeen directeur Luc Van Gasse: “De school 
heeft  een belangrijke sprong voorwaarts gemaakt in het proces van onderwijsvernieuwing. Een 
unieke gelegenheid om het kwaliteitslabel ‘school 4.0’ te lanceren. Het feit dat GO! basisschool 
’t Kasteeltje dit label als eerste kreeg toegekend, doet vanzelfsprekend geen a� reuk aan de 
vernieuwingsprocessen die in andere onderwijsinstellingen al zijn gebeurd of aan de gang zijn.”

Algemeen directeur Luc Van Gasse 

legt uit waarvoor School 4.0 staat: 

“We creëren maximale leerwinst voor élke leerling en 

geven hiermee een impuls aan het groeiproces naar 

meer sociale gelijkheid in onze maatschappij. We spelen 

fl exibel in op de leerbehoeft en van elke individuele 

jongere én maken van elk moment een leerkans. 

Lerenden zijn eigenaar van hun eigen leerproces. 

Lerenden leren met goesti ng en ontwikkelen 21ste-

eeuwse vaardigheden om zodoende sterk te starten aan 

vervolgstudies en/of op de toekomsti ge arbeidsmarkt. 

Lerenden leren dat leren nooit stopt. Hiervoor werken 

ze samen én met goesti ng.”

De schoolteams zaten niet sti l en overal kwamen er initi ati even binnen het kader van de innovati eve onderwijsvisie. 

De scholengroep wil de scholen blijven sti muleren en ondersteunen in dit proces; en het kwaliteitslabel school 4.0. gebruiken om 

de uitstraling van de scholen te versterken. Scholen die dit wensen kunnen het kwaliteitslabel ‘school 4.0’ aanvragen. Een toetsing 

zal door de scholengroep gebeuren op basis van onderstaande criteria:

Criteria :

1. Leerlingen worden lerenden en nemen hun leerproces zelf in handen

2. Elke lerende wordt uitgedaagd met wisselende werkvormen

3. Er is sterk geïndividualiseerd onderwijs (met o.a. zelfsturing en inschaling)

4. Wisselende leergroepen a� ankelijk van het onderwijsthema en de talenten en vaardigheden van elke lerende 

5. Leren samen werken en samenwerkend leren staat centraal

6. De school biedt een aangepaste, uitdagende leeromgeving

7. Er is een sterkere samenwerking tussen de leerkrachten, o.a. via co-teaching

8. Het evaluati esysteem is moti verend en gericht op de vaardigheden en kennis van vandaag en morgen 

9. De nieuwe werking kent een duidelijke uitwerking in ALLE leergroepen van een onderwijsniveau. 

                Dit wordt per vesti gingsplaats bekeken. 

10. De school heeft  grote en onomkeerbare stappen gezet (m.b.t. voornoemde criteria) 

                in het traject naar innovati eve scholen

De scholengroep wenst te benadrukken dat het toekennen van het label school 4.0 niet betekent dat het proces beëindigd is. 

Om de verdere werking van onderwijsinnovati e te sti muleren zal GO! scholengroep Rivierenland daarom bovenop het basislabel 

bijkomende sterren toekennen.De schooldirecti es bespreken het label met de directeur Onderwijsvernieuwing. Tijdens deze 

besprekingen melden zij ook hun toekomsti ge projecten zodat eventuele infrastructurele ingrepen kunnen meegenomen worden 

in de jaarplanning of meerjarenplanning van de infrastructuurwerken. De school zoekt in overleg met de scholengroep een 

geschikt moment om de uitreiking van het kwaliteitslabel ‘school 4.0’ de nodige luister bij te zett en.

Foto’s bovenaan: 
nieuwe leeromgeving 
GO! basisschool ‘t Kasteeltje 
in Puurs.

Foto onderaan:
enthousiaste ouders 
� jdens infomoment.



Wie is het?
GO! scholengroep Rivierenland stelt nieuwe gezichten managementteam voor!

Naast algemeen directeur Luc Van Gasse en coördinerend directeurs Conny Romswinkel en Annouk 
Peelman telt het managementteam van GO! scholengroep Rivierenland drie nieuwe gezichten. 
Maak kennis met Sophie, Saskia en Karine.

Sophie Van der Avort

Directeur Personeelsbeleid 

Vorige functie: Directeur van GO! CVO Rivierenland

Huidige functie: Directeur personeelsbeleid van GO! scholengroep Rivierenland 

Opleiding/diploma: Licentiaat in de Romaanse taal- en letterkunde

Droom/plan/wens voor GO! scholengroep Rivierenland:
De onderwijsinstellingen van GO! scholengroep Rivierenland willen maximale leerwinst en zelfontplooiingskansen 
realiseren voor elk individu. Het welbevinden en het welzijn van zowel leerlingen als leden van het schoolteam zijn hiervoor 
essentiële voorwaarden. Vanuit de scholengroep wil ik scholen en centra ondersteunen bij het voeren van een evenwichtig 
personeelsbeleid, met aandacht voor onder meer begeleiding van (nieuwe) collega’s, professionalisering en welbevinden.

Favoriete slogan: Kies een job waar je van houdt en je hoeft nooit meer een dag te werken (Confucius).

Saskia Eeckman

Directeur financieel beleid

Vorige functie: Ik startte mijn onderwijsloopbaan in GO! 
atheneum Boom op 5 september 1994 als leerkracht economie. 
De afgelopen 10 schooljaren was ik er directeur.

Huidige functie: Vanaf 1 september 2018 ging ik een nieuwe 
uitdaging aan door in te stappen in de functie van financieel 
directeur van GO! scholengroep Rivierenland.

Opleiding/diploma: Mijn instap in een cijferwereld moet niet 
verbazen, gezien mijn wiskundige opleiding in het secundair en 
vervolgens mijn licentiaatsopleiding Toegepaste Economische 
Wetenschappen (specialisatie financiële economie). 

Droom/plan/wens voor GO! scholengroep Rivierenland: 
Het is mijn betrachting een gezond financieel beleid uit te dragen 
en hierbij de belangen van de verschillende entiteiten binnen onze 
scholengroep zo optimaal mogelijk te behartigen. Op het vlak van 
materieel en financieel beleid sluit ik me volledig aan bij de missie 
van de scholengroep en stel ik het goed rentmeesterschap als 
hoogste prioriteit.

Favoriete slogan:  
Ik geloof in positieve 
“vibes”! Wie handelt vanuit  
een passie heeft geen werk 
maar een leven!

Karine Eyckmans

Directeur basisonderwijs

Vorige functie: Directeur GO! basisonderwijs Tovertuin

Huidige functie: Directeur basisonderwijs: het ondersteunen 
van het team van directeurs van het basisonderwijs. Samen 
vertalen we de visie van de scholengroep en geven we vorm 
aan de onderwijsvernieuwing en de implementatie ervan 
op de klasvloer. 

Opleiding/diploma: 
Bachelor leerkracht 
secundair onderwijs 
(Nederlands, geschiedenis,
economie)

Droom/plan/wens voor  
GO! scholengroep Rivierenland: 
Een scholengroep die voortdurend beweegt, innoveert 
en groeit, waar mensen met blije gezichten rondlopen 
en waar leerkrachten samenwerken om ervoor te zorgen 
dat elke lerende kan excelleren.

Favoriete slogan: 
Geloof in de schoonheid van je dromen.


