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1 januari 2019 
GO! scholengroep Rivierenland
heeft nieuwe 
algemeen directeur

Onze beste
wensen!



‘

"Wie weet was ik 
een jonge uitvaller geweest..."
Luc Van Gasse, algemeen directeur van GO! scholengroep Rivierenland gaat met 
pensioen. Samen met hem blikken wij terug op zijn schoolloopbaan. 

Was ‘onderwijs’ een roeping voor u?

Luc Van Gasse: “Mijn leerplichtonderwijs volgde ik – buiten het eerste leerjaar – in Koninklijk Atheneum Dendermonde. 
In het landelijke dorp waar wij woonden, was het rond de jaren ’60 van de vorige eeuw niet vanzelfsprekend om naar 
het atheneum te gaan. Ik herinner mij nog dat mijn ouders vertelden dat de pastoor hen tijdens de zondagmis vanop de 
preekstoel hiervoor verketterde. 
Voor mijn ouders waren de waarden van het toenmalige rijksonderwijs deze prijs meer dan waard. Het pedagogisch 
project van het GO! steunt op diezelfde universele waarden, maar plaatst en actualiseert die wel in de huidige context. 
Op het Atheneum Dendermonde werden die waarden gecultiveerd en uitgediept. 
Al vrij vroeg had ik de microbe voor het lerarenberoep te pakken. Een aantal leraren waren echt een voorbeeld.  
Bedoeling was dat ik na drie jaar lager secundair naar de lagere normaalschool zou gaan om leraar lager onderwijs te 
worden. Een onderwijshervorming maakte dat onmogelijk. Maar met mijn diploma secundair op zak trok ik naar de 
Rijksnormaalschool in Gent. Ik had liefst een combinatie van vakken geschiedenis, aardrijkskunde en moraal gedaan, 
maar dat was niet mogelijk. Dus kwam er Frans bij in plaats van aardrijkskunde.”

Hoe kijkt u terug op uw eerste jaren als leraar? 

Luc Van Gasse: “Mijn eerste lesopdracht eind september 1974 
was in de Tuinbouwschool in Melle. Ik was net 20 geworden. 
Niemand vertelde mij dat ik leerplannen moest volgen en ook op 
het regentaat was dat niet aan bod gekomen. In de leraarskamer 
voelde ik mij een buitenbeentje. Alleen op maandagmorgen als 
er over het voetbal gesproken werd, voelde ik mij verbonden 
met de collega’s. In de klas met de leerlingen voelde ik mij wel 
goed. Al was het niet altijd gemakkelijk om sommige klasgroepen 
onder controle te houden. Ondersteuning vanuit de school 
was er niet. Uiteindelijk zou ik daar een heel schooljaar een 
vervangingsopdracht doen.”

Niet onmiddellijk een sterk begin dus…

Luc Van Gasse: “Zeker niet! Die ervaring leerde mij hoe 
belangrijk het is om startende leerkrachten goed op te vangen 
en te begeleiden. Gelukkig was er in die school één leerkracht 
die spontaan het mentorschap over mij opnam. Wie weet was ik 
anders wel een jonge uitvaller geweest….”

“De school waar ik het langste les gaf is het huidige Koninklijk 
Technisch Atheneum Dendermonde. Ik gaf er vooral geschiedenis 
in de harde richtingen van het technisch- en beroepsonderwijs. De  
stiel leerde ik een jaar eerder in Middenschool Moorslede. Daar was 
een directeur die wel tijd maakte voor het begeleiden van startende 
leerkrachten. Ook die rijke ervaring heb ik in mijn verdere carrière als 
leraar, als directeur en ook als algemeen directeur meegedragen.”

Wanneer kreeg u de ambitie om directeur te worden?

Luc Van Gasse: “In 1990 werd ik medewerker van de toenmalige 
minister van Onderwijs, Luc Van den Bossche. Die twee jaar waren 
op veel vlakken een zeer leerrijke periode voor mij. Ik was onder 
andere verantwoordelijk voor de wekelijkse schoolbezoeken. Daar 
leerde ik dat directies het verschil maken. En dat heb ik nooit meer 
los gelaten. Zo groeide bij mij de ambitie om directeur te worden, 
dezelfde ambitie is de rode draad waarmee ik op 14-jarige leeftijd 
voor onderwijs wou gaan: via onderwijs jonge mensen kansen geven 
en zo ook bijdragen aan de maatschappelijke vooruitgang.”

Er was dus ook een leven buiten het onderwijs?

Luc Van Gasse: “In januari 1992 kwam het ambt van directeur in 
Middenschool Willebroek vrij. Ik kreeg het vertrouwen van de 
toenmalige Lokale Raad. Tussen 1995 en 2000 combineerde ik het 
directieambt met een schepenambt (o.a. bevoegd voor onderwijs) in 
Dendermonde, twee zware jobs. De combinatie was niet makkelijk 
en zorgde voor werkdagen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Het noodzaakte mij wel om een goed timemanagement te voeren. 
Vrije tijd was heel schaars, maar beide jobs waren een concretisering 
van mijn maatschappelijk engagement. 

Mijn  cumul van directeur en schepen verhoogde ook de druk bij mij 
om prioriteiten te leggen in mijn eigen werking en die van de school. 
Ik denk dat ik mag zeggen dat mijn functioneren als directeur van 
de middenschool niet geschaad werd door mijn schepenambt. Het 
doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie wist in elk geval mijn 
beleid als democratisch schoolleider te waarderen.”

En ondervond u een verschil tussen beide netten?

Luc Van Gasse: “Als directeur en schepen van Onderwijs kon ik het 
verschil zien tussen de beleidsruimte die een schooldirecteur had in 
het gemeenschapsonderwijs en het stedelijke net. Ook tussen 1988 
en 2000 kon een directeur in het gemeenschapsonderwijs veel meer 
schoolbeleid voeren dan zijn collega in het stedelijk onderwijs. Het 
Bijzonder Decreet van het gemeenschapsonderwijs stelde vanaf 
2000 de bevoegdheid van de directeur nog  scherper. Ik vind het heel 
belangrijk dat het Bijzonder Decreet stelt ‘de school wordt bestuurd 
door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.”

“Al vrij vroeg had ik de microbe voor het lerarenberoep te pakken. 
Een aantal leraren waren echt een voorbeeld.”



Hoe kijkt u terug op uw leiderschap als algemeen directeur?

Luc Van Gasse: “Meer nog dan in de ander fasen van mijn leven, leerde ik als algemeen directeur hoe belangrijk het is 
om een draagvlak te creëren. Overal lees je dat verandering weerstand oproept. Deze weerstand kan je wegnemen door 
veranderingsprocessen goed te plannen én hierbij ook van bij aanvang overleg te organiseren over het hoe en vooral over 
het waarom. Dat geldt voor alle beleidsniveaus.
Veel mensen zeggen dat mijn leiderschapssti jl als algemeen directeur wijzigde doorheen de ti jd. Ik denk dat ze gelijk hebben, 
omdat in de jaren dit besef bij mij steeds dominanter geworden is dat er een groot draagvlak moet zijn om goed beleid te 
voeren. De ti jd van het autoritair leiderschap ligt overigens ook al enkele decennia achter ons. Een sterk leider vandaag weet 
in de eerste plaats te bezielen en te overtuigen.”

“Als schepen van Onderwijs diende ik bijvoorbeeld de strijd tegen de politi sering bij het aanstellingsbeleid aan te gaan, zo 
typisch voor het stedelijk onderwijs van toen in Dendermonde. Toen werden leerkrachten aangenomen door de politi ek, maar 
in mijn ogen moe(s)ten de directi es beslissen wie ze in dienst namen/nemen. Het is hun verantwoordelijkheid. Ik vond en vind 
dat het de directi es zijn die het verschil moeten maken. Daarom moeten zij inzake personeelsbeleid maximale bevoegdheden 
krijgen, met professionele ondersteuning van de inrichtende macht. Dat doen wij vandaag in GO! scholengroep Rivierenland.”

Hoe kijkt u terug op de omvorming van het rijksonderwijs tot het GO! van vandaag?

Luc Van Gasse: “In het Bijzonder Decreet van 1998 werden veel centrale bevoegdheden overgeheveld naar het niveau 
school en scholengroep. Op 10 jaar ti jd onderging het centralisti sche en bureaucrati sche rijksonderwijs een revoluti onaire 
omvorming tot een onderwijsnet waar decentralisering en responsabilisering centraal staan. Dat gaf onze scholen enorm 
veel slagkracht.”

“De versterking van het niveau scholengroep ging gepaard met de uitbouw van de personeelsformati e. In 2001 waren er 
welgeteld drie medewerkers op niveau scholengroep. Vandaag telt onze personeelsformati e 37,8 volti jdse medewerkers 
(technische ploegen inbegrepen). Als algemeen directeur kon ik in de beginjaren alleen bij onze fi nancieel directeur Jean-
Pierre Windey terecht voor advies en overleg. Vandaag is er een sterk managementt eam. Het is onvermijdelijk dat deze groei 
een meer formele werking van het niveau scholengroep inhoudt. Dat is zoeken geweest en heeft  ook van de medewerkers 
de nodige fl exibiliteit gevraagd.
Het is mijn overtuiging dat binnen het gemeenschapsonderwijs het niveau scholengroep in de toekomst nog meer taken zal 
dienen op te nemen. Onze scholengroep kan dit aan. Het feit dat wij de voorbije 17 jaar een sterk en performant schoolbestuur 
hebben uitgebouwd, zal daarbij ongetwijfeld een troef zijn.”

Natuurlijk loopt niet alti jd alles perfect en zijn er in het verleden ook moeilijke 
momenten geweest, maar de vertrouwensband in de driehoeksverhouding tussen de 
Raad van Bestuur – het College van Directeurs – en de Algemeen Directeur (met de 
stafdiensten) zorgt ervoor dat over de belangrijkste problemen en uitdagingen een 
gemeenschappelijke visie gegroeid is. Dat zal in de toekomst voor nieuwe problemen en 
nieuwe uitdagingen niet anders zijn.
Het inbouwen van enkele overlegvergaderingen per jaar tussen College van Directeurs 
en Raad van Bestuur droegen hier zeker en vast toe bij. Ik hoop dat dat ook zo zal blijven.

Mijn verhaal als algemeen directeur eindigt op 31 december 2018. Na bijna 44 jaar dienst 
ga ik op pensioen. Het feit dat ik weet dat vanaf 1 januari 2019 de scholengroep in goede 
handen is, maakt het loslaten wel gemakkelijker. Voor mij eindigt op 31 december de 
dienst, maar het engagement blijft  onveranderd.”

Dat is toch niet vanzelfsprekend in zo’n complexe organisati e als een scholengroep...?

Maak dat eens concreet… 

Luc Van Gasse: “Onze scholengroep kende de voorbije jaren een spectaculaire leerlingengroei (5142 in 2001 en 6622 in 
2018). Die groei verliep gestaag. Er zijn ook scholen die in de voorbije jaren echt crisissen kenden, met sterke terugloop van 
leerlingencijfers. Ik vind het een sterk punt dat wij die scholen met een neerwaartse beweging telkens weer op het goede 
spoor konden krijgen. Het valt te betwijfelen of dit zou gelukt zijn zonder een sterk uitgebouwde scholengroep.”

Hoe zou u de kerntaken van de scholengroep omschrijven?

Luc Van Gasse: “Van bij de oprichti ng van de scholengroep pleitt e ik voor de uitbouw van een sterke scholengroep, ten 
dienste van de scholen. Dat was ook de kern van mijn beleidsnota waarop de Raad van Bestuur van onze scholengroep mij 
als algemeen directeur aanstelde met ingang van 1 april 2001. Samen met het besef dat wij verplicht zijn om ons onderwijs 
op de toekomst te richten, is dit de rode draad door 17 jaar werking.
Onze scholengroep wil ondersteunen, sti muleren, maar ook de richti ng aangeven. Onze visie op de werking 
van scholen en scholengroep schreven wij vrij snel bij het ontstaan van de scholengroep uit. Je vindt deze 
tekst op onze website www.rvl.be (Over ons > Onze missie). Ook vandaag nog blijft  deze visie actueel.
Ik wil nog even benadrukken dat ‘de scholengroep’ zeker geen waterhoofd is. De totale loonkost van de stafdiensten van 
onze scholengroep ligt lager dan 3% van de werkingsmiddelen en het personeelskader van onze instellingen. De diensten 
die de scholengroep verleent, zouden meer kosten indien scholen hier zelf zouden moeten voor instaan of indien wij dit aan 
externe fi rma’s zouden uitbesteden. 
Om een concreet voorbeeld te geven: De laatse uitbreiding dateert van 2016 en betrof de uitbreiding van de technische 
ploegen met twee schilders. Deze keuze werd ook fi nancieel onderbouwd. Na overleg met het College van Directeurs – en 
met een positi ef advies in volledige concensus - werd dit goedgekeurd door de Raad van Bestuur.” 

“De rode draad: via onderwijs jonge mensen kansen geven 
en zo ook bijdragen aan de maatschappelijke vooruitgang.”

Het College van Directeurs: een hecht team! Het	managemen�	eam	(MaT)

Luc Van Gasse: “Wij hebben niet voor de gemakkelijkste weg gekozen, maar wel voor de beste weg voor onze scholen. Tijdens 
de voorbije 17 jaar groeide onze scholengroep uit tot een performante organisati e die zelf voortdurend op zoek is om de 
eigen werking te opti maliseren en te verbeteren. De voorbije maanden hebben wij de interne werking van onze scholengroep 
tegen het licht gehouden. Een interne audit, als je wil. Op basis hiervan zijn er een aantal bijsturingen doorgevoerd. 



Doel niveau SGR
Conny Romswinkel: “GO! scholengroep Rivierenland heeft als doel 
om voor al haar onderwijsinstellingen de beste omstandigheden te 
creëren, zodat zij kwaliteitsvol en aantrekkelijk onderwijs kunnen 
verstrekken. Hiervoor wil de scholengroep aan de entiteiten 
ondersteuning bieden op het vlak van communicatie, financiën, 
administratie, regelgeving, infrastructuur, ICT, personeelsbeleid, 
pedagogische en didactische ontwikkeling en onderwijsvernieuwing.
Om dit te realiseren rekenen we in eerste instantie op de onderlinge 
solidariteit en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen evenals 
op de samenwerking tussen de entiteiten en de scholengroep.”

Leidraad
Conny Romswinkel: “In 2017 maakten we een 
integraalplan op. Hierin bepalen we de koers die 
onze scholen en de scholengroep willen varen. 
Alles vertrekt vanuit de pedagogische aanpak die 
we in onze scholen voor onze lerenden willen. 

Vandaaruit vertrekkend werd in de ZaLM-visie 
beschreven hoe we onze lerenden centraal 
willen stellen in het leerproces. Deze visie werd 
besproken in alle schoolteams en wordt ook door 
de leerkrachten gedragen. Samen werken zij aan 
onze scholen 4.0, waarvan de criteria door onze 
directeurs werden opgelijst.

De schoolteams werken hieraan tegen hun 
eigen tempo en met hun eigen prioriteiten. 
De scholengroep ondersteunt de teams bij het 
uitwerken van die prioriteiten en bij het verder 
ontwikkelen in de richting van een school 4.0. 

Ook binnen de infrastructuurplannen wordt er 
rekening gehouden met deze visie.”

Conny Romswinkel, vanaf 1 januari 2019 
algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland

Organisatie
Conny Romswinkel: “Op het niveau van de scholengroep stelden we 
een managementteam samen. Dit zijn collega’s die op de verschillende 
vlakken projecten begeleiden en ondersteuning bieden aan de 
directeurs en de personeelsleden van de onderwijsinstellingen. 
Zij nemen ook de coördinatie van de verschillende diensten van 
de scholengroep op zich.”

Kernwaarden
Conny Romswinkel: “In de werking van de scholengroep en in de 
samenwerking met de scholen staan volgende kernwaarden centraal: 
respect, gelijkwaardigheid, engagement en kwaliteit.”

Werkwijze
Conny Romswinkel: “Om de gestelde doelen te bereiken, tracht 
de scholengroep over te nemen wat voor scholen/directeurs geen 
core business is. Daar waar noodzakelijk versterkt de scholengroep 
de scholen/directeurs, bijvoorbeeld door het organiseren van 
nascholingen, netwerken, intervisies, … Verder werkt de scholengroep 
kaders uit/ maakt sjablonen op die de collega’s in de entiteiten 
kunnen gebruiken.”

Secundair Onderwijs past een nieuw kleedje 
Op 5 december 2018 keurde het Vlaams Parlement de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het 
secundair onderwijs goed. Vanaf 1 september 2019 zullen ze van kracht zijn. Naast de nieuwe structuren door de 
modernisering van S.O., zal ook de inhoud anders georganiseerd worden.

Annouk Peelman, coördinerend directeur secundair onderwijs: “Het GO! is ervan overtuigd dat door de nieuwe eindtermen 
opportuniteiten ontstaan om te groeien naar meer eigenaarschap en samenhang in het leren om onze lerenden voor te 
bereiden op de samenleving van morgen.

Gezien de voortdurend veranderende wereld, een exponentieel wijzigende maatschappij en een mee evoluerend onderwijs, 
staan we voor de uitdaging van de toekomst op het vlak van energie, klimaat, samenleving en economie. Dit zal de jobs van de 
toekomst beïnvloeden en bepalen. Gezien de digitale uitdaging dienen we ons te richten op de competenties van de toekomst. 
Dit sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de OESO en de UNO.

We stippelen een onderwijs uit, dat een school verder in beweging brengt. Hiervoor zijn het werkkader, het draagvlak en het 
leiderschap essentiële voorwaarden. De nieuwe eindtermen zijn de komende zes jaren geen doel, maar een middel om te 
bewegen.
Het is nu zaak om een schooleigen onderwijspraktijk te ontwerpen (proces = bedenk – ontwikkel – test – plan – leer – ontdek 
– onderzoek – inzicht).
Op beleidsvlak zal er een stappenplan opgesteld worden (met de reeds gezette en nog te plannen stappen), zal men de 
samenhang in leren alsook het eigenaarschap in leren moeten duiden en de mate van aanwezigheid van samenhang en 
eigenaarschap moeten aftoetsen (door de bril van de lerende, de leraar, het beleid).

Onze scholengemeenschap SO is zich intensief aan het voorbereiden op deze implementatie van de nieuwe eindtermen.
Op basis van de pedagogische visie (cfr. ZaLMvisie 2017-2018) die in elke entiteit van de scholengroep gecommuniceerd is en 
die in SO specifiek, een dynamiek bewerkstelligd heeft, gaan de scholen met een eerste graad SO het engagement aan om 
intensief hun schoolorganisatie voor te bereiden op de implementatie van de nieuwe eindtermen.
Schoolteams zijn deze maanden volop in overleg om - op basis van hun sterktes en kwaliteiten - vakinhouden en transversale 
competenties te integreren in een dynamisch leerproces. Op deze manier gaan we flexibeler inspelen op de noden van onze 
veranderende maatschappij en onze jongeren beter voorbereiden op een flexibele en uitdagende loopbaan.

Het gonst in de overleglokalen van bruisende ideeën om de sterke inhouden competentiegericht aan te brengen. 
Een aangepast evaluatiebeleid zal deze dynamische organisatie ondersteunen. In deze aanpak zal elke jongere een breder scala 
aan competenties kunnen ontwikkelen met een grotere succesbeleving als gevolg. Nieuwe uitdagingen? Wij kijken er naar uit!”

De grote lijnen in de modernisering zijn: ‘samenhang in leren’ & ‘eigenaarschap over het leren’.
De eindtermen zijn ingedeeld in bouwstenen van 16 groepen van sleutelcompetenties:

1.	 Leercompetenties	met	inbegrip	van	onderzoekscompetenties,	innovatiedenken,	creativiteit,					 
																probleemoplossend	en	kritisch	denken,	systeemdenken,	informatieverwerking	en	samenwerken
2.	 Digitale	competentie	en	mediawijsheid
3.	 Ontwikkeling	van	initiatief,	ambitie,	ondernemingszin	en	loopbaancompetenties
4.	 Burgerschapscompetenties	met	inbegrip	van	competenties	inzake	samenleven
5.	 Sociaal-relationele	competenties
6.	 Zelfbewustzijn	en	zelfexpressie,	zelfsturing	en	wendbaarheid
7.	 Competenties	op	het	vlak	van	lichamelijk,	geestelijk	en	emotioneel	bewustzijn/gezondheid
8.	 Cultureel	bewustzijn	en	culturele	expressie
9.	 Competenties	inzake	wiskunde,	exacte	wetenschappen	en	technologie
10.	 Competenties	in	het	Nederlands
11.	 Competenties	in	andere	talen
12.	 Competenties	met	betrekking	tot	historisch	bewustzijn
13.	 Competenties	met	betrekking	tot	ruimtelijk	bewustzijn
14.	 Economische	en	financiële	competenties
15.	 Juridische	competenties
16.	 Competenties	inzake	duurzaamheid

Conny Romswinkel: “Luc en ik werkten vorig schooljaar al 
heel nauw samen. Dankzij het feit dat Luc voorzitter van de 
Co-Ra (coördinatieraad algemeen directeurs) was, kregen we 
een halftijdse extra leidinggevende voor onze scholengroep. 
Hierdoor kregen we de kans om te zorgen voor de nodige 
continuïteit in het beleid. Iets wat ik zeker heel belangrijk 
vind. Er komt dan ook absoluut geen trendbreuk, maar een 
voortzetting van de opgestarte projecten. Mijn doel is om 
GO! scholengroep Rivierenland verder te versterken als 
krachtige onderwijsorganisatie met als belangrijkste doel het 
ondersteunen van onze scholen in hun groei en in hun werking.”



Schoolgebouw wordt innovatieve leeromgeving
GO! basisschool HIMO in Willebroek krijgt nieuwbouw 4.0.

GO! basisschool HIMO in Willebroek, de school in de Mommaertsstraat, krijgt een volledige make-over. Op de 
planning staat een nieuw en innovatief gebouw tegen september 2021, maar vanaf mei 2019 zullen al grote 
renovatiewerken plaatsvinden in acht lokalen. 

Sabrina Huysmans, directeur van GO! basisschool HIMO: “Ik ben zeer gelukkig met de plannen en 
dankbaar dat de Raad van het GO! een budgetverhoging in juni 2018 goedkeurde. We gaan stapsgewijs 
en met het volledige team de werken tegemoet.  We gaan samenwerken om alle vaarwaters waar we 
nog door moeten op het vlak van verhuis en nieuwe onderwijsmethodes samen tot een goed einde 
te brengen.”

Renovatie, eerste klasse!

Make-over middenblok

“De middenblok wordt vanaf mei 2019 gerenoveerd”, vertelt Sabrina. “De renovatiewerken komen er dankzij GO! scholengroep 
Rivierenland en zorgen voor moderne leerruimtes. Wanneer de werken plaatsvinden zullen onze leerlingen die nu in dat gebouw 
zitten, les krijgen in paviljoenen. De extra paviljoenen worden op het domein van de Chiro gezet. De meisjes van de Chiro keurden 
de tijdelijke paviljoenen op hun domein goed, waarvoor onze oprechte dank! Wanneer alles af is, zullen onze jongste kleuters 
(instap + eerste kleuterklas) op de benedenverdieping plaatsnemen. De eerste verdieping wordt voorbehouden voor de leerlingen 
van de derde graad.”

Moderne leerruimtes in gloednieuw gebouw

“Dit schooljaar en begin volgend schooljaar werkt de stuurgroep (Luc Salliau, projectmanager GO!; José Depuydt, 
projectbegeleider GO!-Rivierenland; Sabrina Huysmans, directeur HIMO; Luc Van Gasse, algemeen directeur; Conny 
Romswinkel, algemeen directeur vanaf januari; Judith Verhaert, directeur onderwijsvernieuwing en Karine Eyckmans, 
coördinerend directeur basisonderwijs) aan de selectie- en gunningsfase. Vanaf december 2019 starten de afbraakwerken 
van de huidige kleuterklassen en turnzaal. Zo zal de volledige kleuterblok, de turnzaal en het aanpalende huis verdwijnen. In 
de plaats komt een gloednieuw gebouw met drie verdiepingen, een turnzaal, een eetruimte, een zelfstandige werkruimte, 
een open leercentrum en leeromgevingen voor de kleuters (K2 en K3) en de leerlingen van de eerste en tweede graad.” 

Administratief centrum en open school

“Het gebouw waar nu het secretariaat is, wordt op het einde volledig opgeknapt. Vanaf 2022 zal ook de GO! academie voor 
Muziek en Woord Willebroek hier aangepaste lokalen kunnen gebruiken.”

Innovatieve leeromgeving!

 

Sabrina Huysmans: “De nieuwe leeromgeving zal een nieuwe aanpak vragen, maar de leerkrachten geven nu al op een zeer 
innovatieve manier les. Zo werken we onder andere al met flexibele leergroepen. De leerkrachten worden stapsgewijs begeleid, 
krijgen nog extra navormingsmomenten en gaan een kijkje nemen in verschillende scholen.”


