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Welkom GO! basisschool De Parel
Van eTwinning tot Erasmus+ 
'Goesting' is het codewoord - nieuwe leerruimte
Lerenden met talent
Qmusic-presentator, Sean Dhondt, op onze speelplaats 

Prettige vakantie!



‘

Welkom aan onze 
nieuwe collega’s van 
de basisschool te Niel

“Velen onder jullie zullen het allicht reeds gelezen hebben: 
vanaf 1 september 2O19 verwelkomen wij een nieuwe entiteit 
in ons midden. De gemeentelijke basisschool te Niel sluit 
zich aan bij onze scholengroep. Dit is een vervolg van de 
reeds bestaande samenwerking tussen de gemeentelijke 
basisschool van Niel en onze secundaire scholen in de regio 
Rupel enerzijds en van intense gesprekken de voorbije maanden 
tussen onze scholengroep en de gemeente Niel anderzijds. 

Voor deze nieuwe collega’s is dit een spannende periode, 
want er branden natuurlijk heel wat vragen op hun lippen 
betreffende de organisatie van onze scholengroep en onze 
scholen. Op het moment dat jullie dit ‘t Krijtlijntje lezen, 
hebben wij al met hen samen gezeten met de bedoeling 
om hen zo goed mogelijk te informeren over onze werking. 

De leerlingen en de personeelsleden van GBS Niel vonden dit ook 
een uitstekende gelegenheid om samen na te denken over een 
nieuwe naam voor hun school. Het werd ‘De Parel’, wat maakt dat 
de volledige naam GO! basisschool De Parel zal zijn. Samen met 
Jani Verheyden, onze communicatieverantwoordelijke, wordt nu 
gewerkt aan een passend logo, ter illustratie van de mooie naam. 

In een volgend ‘t Krijtlintje zullen we de directeur, mevr. Kathleen 
Van Mechelen, de gelegenheid bieden om haar school aan ons 
allen voor te stellen, maar nu willen wij de leerlingen, de ouders 
en de personeelsleden van onze nieuwe entiteit alvast van harte 
welkom heten in GO! scholengroep Rivierenland. Wij kijken reeds 
reikhalzend uit naar deze nieuwe, boeiende samenwerking, 
die ongetwijfeld een verrijking zal betekenen voor ons allen.”

Conny Romswinkel 

Een parel van een school
De gemeentelijke basisschool van Niel zal vanaf het schooljaar 2019-2020 deel uitmaken van GO! scholengroep 
Rivierenland. De school in Niel heeft campussen in de Veldstraat, de Schuttershofstraat, de F.D. Rooseveltstraat 
en de Ridder Berthoutlaan.
Op donderdag 25 april kregen zowel de syndicale partners, de personeelsleden van GBS Niel als de ouderraad 
toelichting over de overname van GBS Niel door GO! scholengroep Rivierenland, dit onder voorbehoud van de 
goedkeuring hiervan door de raad van bestuur van GO! scholengroep Rivierenland (30 april), de gemeenteraad 
Niel (7 mei) en de Raad GO! (10 mei). De school heet vanaf september GO! basisschool De Parel!

Volgens Eddy Soetewey, schepen van onderwijs in Niel is de overname een bewuste keuze: “We bouwen aan het basisonderwijs 
van Niel en staan voor een aantal pedagogische en organisatorische uitdagingen. GO! scholengroep Rivierenland zal voor 
een nog sterkere ondersteuning van de directeur en het schoolteam zorgen. Het garanderen van kwalitatief onderwijs op het 
grondgebied van Niel is voor ons een absolute prioriteit. We laten de school en alle Nielse leerlingen niet los, maar werken vanaf 
nu vanuit een regisserende rol en niet meer als organisator van basisonderwijs.”

De scholengroep met scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, 
communicatie, infrastructuur, financiën, …. Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen 
ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de 
scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de 
scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale 
samenwerking.”

Planning volgende schooljaren
Voor de 597 leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Niel verandert er weinig. Het onderwijs wordt per 1 september 
2019 voortgezet op dezelfde wijze zoals nu het geval is, met dezelfde directie en met de vertrouwde leerkrachten. De werkwijze 
in de klas blijft ongewijzigd, de schoolcultuur wordt behouden. Schooluren, uurroosters en dergelijke blijven dezelfde. 
Daarenboven zal de school zelfs meer autonomie krijgen. Aan de huidige regels inzake de vrije keuze van levensbeschouwing, 
de maximumfactuur en dergelijke wordt in ieder geval niet geraakt. Bovendien engageert het GO! zich om de huidige capaciteit 
van het gemeentelijk basisonderwijs te behouden en zelfs verder uit te bouwen. 
Eddy Soetewey: “We staan voor twee uitdagende schooljaren. In schooljaar 2019-2020 heeft de overname door het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap plaats. In 2020-2021 zal de nieuwbouw/verbouwing van de basisschool in Niel volledig 
afgerond zijn en kunnen we de volledige infrastructuur in gebruik nemen.”  
De personeelsleden van de basischool in Niel kozen een nieuwe naam voor hun school. Vanaf september 2019 gaan hun 
leerlingen naar GO! basisschool De Parel.

Gemeentelijke basisschool Niel wordt deel van GO! scholengroep Rivierenland

Foto (van links naar rechts): Voorzitter Raad van Bestuur, Jo Roels; algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland, Conny Romswinkel; schepen 
van Onderwijs gemeente Niel, Eddy Soetewey; algemeen directeur gemeente Niel, Veerle Poelmans; directeur GO! basisschool De Parel, Kathleen Van 
Mechelen; burgemeester van de gemeente Niel, Tom De Vries. 



GO! scholengroep Rivierenland gaat internationaal!

Van eTwinning 
tot Erasmus+
De schoolteams van GO! scholengroep Rivierenland maken zich volop klaar om te 
werken met, en te leren van, andere Europese scholen. Stap voor stap gaan we allemaal 
internationaal.  

Op een laagdrempelige manier contact leggen met verschillende Europese scholen en schoolprojecten uitwisselen, dat kan via 
eTwinning. Muriel Vanoverschelde, medewerker onderwijsvernieuwing van GO! scholengroep Rivierenland, is onder de indruk 
van de online community voor scholen in Europa.
“Als je als leraar laagdrempelig een Europees project wil opstarten, is eTwinning ideaal”, vertelt Muriel enthousiast. “Je kan de 
projecten van alle scholen bekijken, contacten leggen en materiaal uitwisselen. Je leert via verschillende tools communiceren met 
leerkrachten en lerenden uit andere landen en je versterkt daardoor de digitale vaardigheden van jezelf en de lerenden.”
eTwinning is gratis. Een trip naar het buitenland, zoals bij de uitwisselingen met Erasmus+, hoeven niet meteen. Je kan digitaal al 
veel van elkaar leren en eventueel later naar de verschillende scholen reizen. Op deze manier ben je zeker van de houdbaarheid 
van de opgestarte projecten en voorkom je dat je uitwisseling last-minute in het water valt. Bovendien worden de reiskosten 
bij eTwinning  niet vergoed, bij Erasmus + wel. Een eTwinning-project kan mogelijk uitmonden in een Erasmus+ project als je 
betrouwbare partners hebt gevonden.”

Seminarie Cyprus – Democratic schools
Muriel trok, als voortrekker van eTwinning binnen de scholengroep, drie dagen naar Cyprus voor een eTwinning-seminarie rond 
‘democratic schools’. “Ik raad de leerkrachten aan om ooit eens aan zo’n seminarie deel te nemen”, vertelt Muriel. “Je leert de 
verschillende schoolculturen kennen en ontdekt hoe ver alle scholen op de verschillende domeinen staan. Tijdens het driedaagse 
seminarie luisterde ik naar een aantal keynotesprekers, nam ik deel aan workshops over verschillende klastoepassingen en werkte 
ik projectideeën uit met verschillende Europese leerkrachten.

Samen met leerkrachten uit onder andere Duitsland en Cyprus werkte ik mee aan een project rond mobiliteit 
in het kader van de Europese mobiliteitsweek. Bedoeling is om een mascotte (een knuffel genaamd Edgar) 
doorheen de verschillende Europese landen te laten reizen, zodat lerenden in het basisonderwijs uit de 
verschillende landen hem online kunnen volgen. Zo kunnen de jongens en meisjes zien, hoe Edgar tijdens zijn 
reis binnen Europa kennis maakt met verschillende vervoersmiddelen, leert over veilig en duurzaam transport 
en tevens kennis maakt met verschillende culturen.”

Op eTwinning vind je verschillende projecten m.b.t. informatica, over natuurkunde en taal tot en met 
geschiedenis. Meer informatie over eTwinning kan je vinden op: www.etwinning.net

Ook leerkrachten Marjo Vertongen en Katrien Thys van GO! atheneum Boom trokken voor eTwinning naar het buitenland:

 

Tijdens de laatste week van mei trokken enkele directeurs en leerkrachten uit de secundaire scholen van GO! scholengroep 

Rivierenland naar Alicante voor een seminarie ‘professionaliseren over de grenzen heen’. 

Judith Verhaert, directeur Onderwijsvernieuwing GO! scholengroep Rivierenland: “Tijdens de week in Spanje leerden we hoe 

we een dossier voor Erasmus+ moeten opbouwen. We kregen informatie over de verschillende stappen die je als schoolteam 

best neemt en over de nodige formaliteiten. We kregen een heldere training die ons veel handvatten en goesting gaf om rond 

internationalisering op school aan de slag te gaan. Het allerbelangrijkste dat ik meeneem uit deze boeiende ervaring, is dat 

internationalisering teamwerk is. Best pakt niet één leerkracht dit aan, maar buigt een klein ‘Erasmus+-comité’ van de school zich 

hierover. 

Ik leerde dat er vele mogelijkheden en weinig grenzen bij Erasmus+ zijn: er bestaan 

professionaliseringsmogelijkheden voor leerkrachten en schoolteams, maar ook leerlingen 

uit TSO en BSO kunnen internationale stage-ervaringen opdoen. Daarnaast zijn er nog de 

projecten waarbij een uitwisseling met scholen mogelijk is. We willen in GO! scholengroep 

Rivierenland hiermee stapsgewijs starten en een goede voorbereiding is hierbij noodzakelijk:  

focus bepalen in eigen school, contacten leggen, dossieropbouw etc. Zo kan men het project 

voorbereiden in het ene schooljaar en uitvoeren in het volgende.”

Waarom internationaliseren in de school?

“In het onderwijs wordt samenwerken in een internationale context belangrijker, net omdat globalisering een feit 

is.  Internationalisering verruimt de blik van leerkracht én leerling. Internationaliseren is een continu proces van 

leren en professionaliseren. ‘Over het muurtje kijken’ leert iedereen hoe levenslang leren vorm krijgt in een andere 

(socio-) culturele, of talige setting. Het leren / professionaliseren wordt er interessanter door. 

Ook voor kinderen in het basisonderwijs is het samenwerken met een buitenlandse klas een verrijking. Europa wordt zo 

toegankelijker, herkenbaarder  en uitdagender voor kinderen.  Het leren wordt boeiender als je bijvoorbeeld weet dat een klas in 

Alicante rond hetzelfde thema aan het werken is, maar een andere kijk heeft op de inhoud van het thema óf op de werkvormen en  

methodieken bij het thema.”

Marjo Vertongen, leerkracht GO! atheneum Boom ging naar Armenië:
“Op 14 mei vertrok ik met twee andere Vlaamse leerkrachten richting Armenië voor een seminarie omtrent 
eTwinning. Op dit seminarie waren leerkrachten en directies aanwezig van 12 verschillende Europese landen. 
Het thema van dit seminarie was learning and respecting intercultural values.
Tijdens dit seminarie volgden we allerlei workshops over de werking van eTwinning en kregen we heel wat 
goede voorbeelden te zien. Ook bezochten we de hoofdstad ‘Yerevan’ en leerden we de Armeense cultuur 
beter kennen. Het einddoel van dit seminarie was om een projectpartner te vinden en reeds een project op 
poten te zetten, zodat we hiermee volgend schooljaar aan de slag kunnen. Zo keerde ik naar huis met een 
project voor onze leerlingenraad. Het doel van dit project is, om in samenwerking met een school in Finland, 
onze beide leerlingenraden performanter te maken, zodat elke leerling op de school een gevoel van inspraak 
en participatie ervaart.”

Katrien Thys, leerkracht GO! atheneum Boom ging naar Bratislava: 
“Begin april had ik de eer om onze school te vertegenwoordigen op een contactseminarie eTwinning in 
Bratislava. Samen met nog 55 andere leerkrachten uit de Europese Unie maakten wij, via allerlei hands-on 
workshops, onze eerste stapjes in eTwinning. 
eTwinning-ambassadeurs van verschillende Europese landen vertelden ons alles over ‘how to create a good 
collaborative eTwinning-project’. We leerden o.a. hoe we een project moeten opstarten, hoe eTwinning 
Live en Twinspace werken. Daarnaast leerden we veel over andere landen en hun culturen. Aan deze 
uitwisseling heb ik goede contacten overgehouden, waarmee ik in de toekomst projecten kan opstarten.” 

Start with eTwinning!

Een stapje verder met Erasmus+



Onze leerlingen blinken uit 
in hun uitzonderlijke talenten 

en doorzettingsvermogen!
Annouk Peelman, directeur secundair onderwijs: “We vinden het in onze scholen belangrijk dat 
leerlingen inzicht krijgen in hun eigen competenties, en die competenties verder ontwikkelen 
die hen leiden naar de meest compatibele loopbaan (gebaseerd op hun interesses en talenten). 
We zetten erg in op de leermotivatie bij onze leerlingen, zodat ze kunnen excelleren in hun 
unieke talent.” Onze ZaLM-visie (’t Krijtlijntje maart 2018)  

Een bloemlezing van  
enkele leerlingenportretten:

Manu droomt ervan om concertpianist te worden en hij is aardig op weg om 
zijn doel te bereiken. Op 6-jarige leeftijd nam hij pianoles en toen hij 11 was, zei hij tijdens een 
pianowedstrijd: “Als ik deze wedstrijd win, ga ik mijn leven aan de piano wijden.” Nu is hij 14  en volgt 
aan onze GO! academie voor Muziek en Woord in Willebroek les bij pianist-leraar Kiyotaka Izumi.  
Manu speelde als kind ook viool, maar legt zich nu volledig toe op de piano. Hij studeert dagelijks 
gemiddeld drie uur. Hij geniet van elke piano-oefening en voelt zich niet goed  wanneer hij eens 
wat minder kan oefenen. Het is zijn passie!
Manu neemt regelmatig deel aan wedstrijden en speelde dit voorjaar de finale in de 
Muziekwedstrijd Breughel in het Flagey in Brussel. Gegarandeerd dat je hem de komende jaren  
regelmatig zal kunnen horen en zien op verschillende evenementen, waar hij zijn wonderbaarlijk 
talent zal kunnen tonen!

Talia begon als jong meisje een opleiding tot banketbakker, maar merkte dat dit haar 
geen voldoening gaf. Ze opteerde voor een loopbaanswitch tijdens haar secundaire studies. 
Op 17-jarige leeftijd begon zij vol enthousiasme aan de derde graad Haarzorg op GO! technisch 
atheneum Den Biezerd in Niel. Zij werkte, dankzij grondige zelfstudie en de stimulerende hulp 
van de leerkrachten, haar achterstand (met name uit de tweede graad) bij. Bovendien leerde 
ze in haar leerparcours haar dyscalculie opvangen en behaalde ze met succes haar getuigschrift 
in de opleiding Haarzorg. Met veel motivatie maakt ze nu haar laatste weken in het 7de 
specialisatiejaar Haarstilist af. 
Talia kreeg inzicht in haar sterktes en zet volgend schooljaar een volgende stap in haar 
schoolloopbaan: zij gaat hogere studies in de voedings- en dieetkunde aanvatten. 
Waar vroeger anderen twijfelden aan haar talenten, heeft Talia nu een sterker zelfbeeld 
waaruit ze de motivatie put om een ambitieuze uitdaging aan te gaan. Ze bewijst dat ze een 
doorzettertje met heel wat kwaliteiten is. Dit zal haar helpen om een fijne loopbaan en een 
harmonieuze toekomst tegemoet te gaan.

Faïsi zit in zijn laatste jaar Lichamelijke Opvoeding en Sport in GO! 
atheneum Boom. Hij is een sportieve jongen en scoort goed op zijn sportvakken op 
school. Ook buiten de schoolomgeving vallen de fysieke competenties van Faïsi op: 
hij werd dit schooljaar Belgisch kampioen U17 Breakdance! Bovendien toont hij ook 
buiten de landsgrenzen zijn talenten: hij nam dit jaar deel aan America’s got talent 
met zijn Battle droids crew. Hij is een prachtvoorbeeld van een excellerend talent. 

Instructieruimte: De leerkracht geeft les. 
Hij of zij geeft meer informatie over de 
lesinhoud. Dit kan doorgaan aan het begin 
van de les met heel de klas of tijdens de 
lesuren wanneer enkele leerlingen meer 
verduidelijking vragen.  

Opzoekplek: Wanneer de lerenden van GO! TA 
Den Biezerd in Niel informatie willen opzoeken of 
een presentatie moeten voorbereiden, kunnen ze 
dit aan de computers doen. 

Zone om te werken: Aan de verschillende tafels kunnen de 
leerlingen rustig werken. Elke leerling heeft icoontjes om aan 
de leerkrachten hun leerproces te tonen. Het rode kruisje 
staat voor ‘ik begrijp er niks van en heb extra instructie van 
de leraar in de instructieruimte nodig’. Met het ‘vraagteken’ 
vraagt de lerende de hulp van een leerkracht bij een korte 
vraag. Het groene vlaggetje geeft aan dat de leerling helemaal 
mee is en rustig kan verder werken. De lerenden mogen in dit 
gedeelte ook samenwerken.

Chill zone: In de chill zone kunnen de leerlingen 
tussen hun opdrachten door even ontspannen: een 
boek lezen, …  Ook de lerenden die het even moeilijk 
hebben en vroeger in de gang moesten afkoelen, 
blijven nu in klas onder het toezicht van de leerkracht. 

Stille ruimte: Hier werken de lerenden 
alleen en in stilte. De anderen weten 
dat ze deze leerlingen rustig moeten 
laten doen.

De leerlingen en leerkrachten van GO! TA Den Biezerd toverden een oud en versleten studielokaal om in een gloednieuwe 
ruimte. Elk deeltje van deze nieuwe loft heeft zijn functie.

Leerlingen GO! technisch atheneum Den Biezerd fier op NIEUWE LEERRUIMTE

De leerkrachten PAV (project algemene vakken) 
werken in de nieuwe ruimte. Ze doen aan 
co-teaching en laten de lerenden zelfstandig 
werken. Fanny Hermans, TAC GO! TA Den 
Biezerd: “In de lessen PAV werkt men rond 
thema’s. Per thema delen de leerkrachten de 
verschillende opdrachten met de lerenden. 
Bedoeling is dat de jongens en meisjes, onder 
begeleiding, zelf hun werk over de verschillende 
weken plannen en maken. Ze beslissen zelf 
hoeveel instructie ze nodig hebben en wanneer 
ze welke opdracht afwerken. De leerlingen laten 
via het prikbord weten aan welke opdracht 
ze bezig zijn, zodat de leerkrachten het proces 
kunnen volgen. Op het einde van elk project  
moeten alle opdrachten afgewerkt zijn. 

De leerlingen vinden het werken in 
de loft geweldig. Nu ze hun eigen 
leerproces in handen hebben, zijn 
ze gemotiveerder.”

'GOESTING' is het codewoord!

Tania Van Poyer, directeur GO! TA Den Biezerd: “GOESTING is het ‘codewoord’ op 
GO! TA Den Biezerd en voor onze LOFT zijn we hiervan vertrokken. We creëerden een 
ruimte waar leerlingen plezier ervaren tijdens het leren en zich betrokken voelen bij hun 
leerproces. Onze loft is een plaats waar hun welbevinden een boost krijgt. Aan de deur  
hangt een bordje: Hier stopt ‘moetivatie’ en start ‘goesting’.”



GO! atheneum Willebroek 
eerste RODE NEUZEN school 2019!

Sean Dhondt 
op onze speelplaats!

Inschrijven en/of 
meer info?:

www.rodeneuzendag.be 

Qmusic-presentator Sean Dhondt verraste op 
dinsdag 28 mei 2019 de leerlingen van GO! atheneum 
Willebroek. Samen met de ‘voltallige wereldpers’ 
verwelkomde hij de jongens en meisjes van het 
atheneum in Willebroek, de eerste Rode Neuzen 
school van 2019!

‘Een eerste reactie op deze primeur?’ Met deze vraag heette Sean 
DHondt de  jongens en meisjes op hun school welkom. De leerlingen 
reageerden zeer verrast, want ze wisten niet waarom journalisten 
van onder andere Qmusic, CNN, HLN en VTM hen interviewden.

Nadat de leerlingen de ‘voltallige pers’ (figuranten) te woord 
stonden, sprak Sean Dhondt de leerlingen toe en verklapte hij dat 
GO! atheneum Willebroek, de allereerste school is die zich inschreef 
voor Rode Neuzen Dag 2019. Hij wenste hen proficat en deelde mee 
dat elke school die zich voor de zomer aanmeldt, kans maakt op een 
optreden van Niels Destadsbader.

De organisatie van Rode Neuzen Dag filmde het hele gebeuren en 
gebruikte de beelden voor een promofilmpje. Met het filmpje hopen 
ze nog heel veel scholen van het project te overtuigen. Je kan het 
filmpje bekijken op de volgende site: https://www.rodeneuzendag.
be/nieuws/rode-neuzen-scholen-maken-kans-op-een-optreden-
van-niels-destadsbader

De schoolteams van de verschillende scholen van GO! scholengroep 
Rivierenland zijn alvast overtuigd en brainstormen volop over 
mogelijke acties. 

Voor de vierde keer organiseren VTM, Qmusic, HLN en 
Belfius Rode Neuzen Dag. “Samen met heel Vlaanderen 
zamelen we dan geld in voor projecten die jongeren 
mentaal sterker maken, vooral op scholen. De voorbije 
jaren legden we de nadruk op mentaal welbevinden.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan Rode Neuzen 
Dag. Hoe? Heel simpel: door toffe acties te organiseren 
en zo geld in te zamelen voor het Rode Neuzen Fonds. 
En dat kan nu al!
Dat Rode Neuzen Fonds wordt beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting(KBS), een onafhankelijke instelling 
van openbaar nut. Zij zorgen ervoor dat het geld 
opnieuw terechtkomt bij scholen en organisaties, die het 
zullen investeren in mentaal welzijn van jongeren.”


