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‘t Krijtlijntje wil via het verstrekken
en duiden van informatie aan de
personeelsleden en leden van de
schoolraden bijdragen tot een grotere
betrokkenheid en participatie bij het
bestuur van scholengroep Rivierenland.

SCHOLENGROEP6

Uitgave van Scholengroep Rivierenland Afgiftekantoor: 2800 Mechelen 1 driemaandelijks: april - mei - juni Nr2 - 2008

VU: Luc Van Gasse - Algemeen directeur erkenningnummer: P409153 afzendadres: Lindestraat 119 - 2880 Bornem

België - Belgique
P.B.
2800 Mechelen 1
BC 6673

IN DIT NUMMER
p 1.
p 2-3.
p 4-5.
p 6.
p 7.
p 8.

vooruitkijken
sluitstuk van levenslang leren
Kleuters… aan de computer
Schrijf-ze-VRIJdag 2008! Schrijf uw school in!
atheneum Klein-Brabant kiest voor de vrije ruimte!
algemene vergadering scholengroep Rivierenland

vooruitkijken!
Het schooljaar zit er weer op! Tenminste voor de leerlingen en

scholengroep in twee secundaire scholen fundamenteel. Zoals

de leerkrachten, want voor de directies en het ondersteunend

u weet start in Klein–Brabant dan een volwaardig Atheneum. In

personeel is het nog even wachten op de welverdiende vakantie,

het Atheneum Willebroek wordt een 7de jaar technisch onderwijs

maar ook voor hen is mentaal het schooljaar 2007–2008 afgesloten.

’internationaal transport en goederenverzending’ opgestart. De

In de eerste vakantieweek wordt het schooljaar 2008–2009 al heel

school en de scholengroep spelen hiermee in op twee noden:onze

praktisch voorbereid. De voorbereiding van het nieuwe schooljaar is

regio is een van de leidinggevende regio’s in de logistieke sector.

achter de schermen trouwens al een hele tijd aan de gang.

Wij realiseren dus een betere aansluiting op de behoeften van de

Het volgende schooljaar wordt onvermijdelijk anders… of we dat

industrie. Anderzijds geven wij de leerlingen de mogelijkheid om

nu graag hebben of niet. Het is dan ook goed om even vooruit te

hun instap in het professionele leven beter voor te bereiden.

kijken.

Maar ook op pedagogisch–didactisch vlak moeten wij vooruit

Er is in de eerste plaats de nieuwe financiering en de gevolgen

durven kijken. In dit nummer van het Krijtlijntje vindt u hierover

die dat zal hebben voor de schoolwerking. Enkele jaren geleden

drie artikels: van kleuteronderwijs over secundair tot het

leefde de vrees dat onze scholen door de politiek van ‘de lat gelijk

volwassenenonderwijs. Het zijn drie projecten van goede praktijk uit

leggen’ en ‘alle kinderen zijn gelijk’ zwaar zouden moeten inleveren,

onze eigen scholen. Zij geven de richting aan waarin onze scholen

ten voordele van de vrije scholen. De huidige minister heeft echter

en onze eigen werking de komende jaren zullen evolueren. Bij het

aan de gelijke financiering ook het gelijke kansenbeleid gekoppeld

begin van een welverdiende vakantie is het goed om ook daar

en is er tevens in gelukt om de budgetten voor onderwijs fors

aandacht voor te hebben en dus verder vooruit te kijken dan alleen

te verhogen. De nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs

maar het nieuwe schooljaar. Een nieuw schooljaar dat er overigens

gaat in op 1 september 2008 en houdt geen verarming van onze

zeer snel zal zijn en dat is een reden te meer om volop te genieten

scholen in. Integendeel, onze scholen krijgen in globo meer

van de zomervakantie!

middelen dan voorheen. Op het niveau van de scholengroep
hebben wij de voorbije jaren – in de beste verstandhouding
– verschillende herverdelingsmechanismen tussen de scholen
(ook tussen secundair en basisonderwijs) uitgewerkt. Dat was o.a.
noodzakelijk omdat het basisonderwijs ondergefinancierd was.
Dat is nu niet langer het geval. Het is dan ook logisch dat deze
herverdelingsmechanismen naar volgend begrotingsjaar zullen
aangepast worden.
Maar laat ons terug komen op de essentie van onze opdracht: goed
onderwijs geven!
Op 1 september 2008 verandert het onderwijsaanbod in onze

Luc Van Gasse
Algemeen Directeur

sluitstuk van levenslang leren
In het kadertje op deze bladzijde lees je
een persoonlijk verhaal. De moraal van dit
–hopelijk herkenbare- verhaal is dat leren
gebeurt op verschillende manieren.
Ieder heeft zijn eigen leerstijl. Niemand
maakt op dezelfde wijze de dingen eigen.
Toch houden vele collega’s nog steeds
vast aan het klassieke frontale lesgeven
(het groene bord met wit krijt?) voor de
volledige klasgroep.

Een persoonlijk verhaal
Ik heb 2 kinderen, de ene een meisje en de andere een
(kwa)jongen. Deze laatste is –zo denken mama en papa
althans- een totaal andere lerende dan zijn consciëntieuze zus.
Hij leert door te doen, de zaken uit elkaar te halen en ja, door
stoute dingen te doen –uit fouten leer je immers ook. Zij leert
en memoriseert aan de hand van de dingen die wij zeggen en
tonen. Hij is gefascineerd door auto’s en moto’s, zij fietst liever
met vriendinnen. Kan je bij haar steeds terecht voor een spelletje
met cijfers, hij slaat je om de oren met een verbazingwekkend
taaltje –toch voor zijn leeftijd.”

gelijke onderwijskansen
waarmaken
Het klassieke frontale lesgeven heeft
–ook al horen wij dit niet graag- veel
mensen met negatieve schoolervaringen
opgezadeld, en wat erger is, anderen met
leerachterstanden opgezadeld met –zo
zeggen wetenschappelijke onderzoekenmaatschappelijke ongelijkheid tot gevolg.
Verschillen in leerstijl resulteert in ongelijke
kansen in de maatschappij.
Onderwijs is en moet een hefboom zijn
in de strijd voor emancipatie en gelijke
kansen (zie ons pedagogisch project) op
alle niveaus. Leerling-cursisten helpen
in dit proces is een maatschappelijke
opdracht van onze scholen en centra.
Natuurlijk weten wij dit allemaal, maar dan
blijft de vraag welk antwoord wij willen of
kunnen formuleren op deze ‘uitdaging’.
Een open leercentrum (OLC) kan hiertoe
bijdragen, het is een stukje van de puzzel
die het volledige antwoord kan zijn. Open
leercentra maken vandaag opgang in het
volwassenonderwijs. Ook het Algemeen
Strategisch Plan (ASP) van het GO!
onderstreept het belang van ervan.

het open leercentrum
Wat is nu zo’n openleercentrum (OLC) hoor ik u vragen? Stel, je volgt een cursus
bij een niet onaardig CVO in je buurt. Gedurende de cursus krijg je van de lesgever
enkele opdrachten, tips, remediëringsoefeningen en wenken. In het OLC kan je deze
opdrachten op momenten wanneer het jou uitkomt vervullen of de tips en wenken
vertaald zien in bijvoorbeeld remediërende oefeningen (papier, spreektechnologie
of digitaal). Het OLC biedt je ook een begeleider die je helpt bij dit alles. Daarnaast
is het OLC ook een trefplaats voor cursisten, dit vertaalt zich ook in het feit dat
cursisten ook van mekaar leren. Maar in een OLC kan je er ook terecht om een
krant of een tijdschrift te lezen. Om redenen zoals hierboven opgesomd moet het
open leren per definitie laagdrempelig zijn. Dit is weer een stap verder van het
klassieke frontale lesgeven.

de klant staat centraal
Heb jij advies nodig i.v.m. ‘leren leren’, dan kan een
begeleider in het OLC je minstens op weg helpen
om dit op klantvriendelijke en efficiënte manier eigen
te maken. En ja, leerling-cursisten ondersteunen
en begeleiden in hun leerproces gaat nu eenmaal
makkelijker in een OLC.
Pedagogisch kan je stellen dat OLC een zee aan
mogelijkheden te bieden heeft: naast persoonlijke
leertrajecten voor cursisten biedt het ook antwoorden
voor aangepaste leermethodes, studieplanning
en evaluaties aan. Bijkomend voordeel is dat de
digitale kloof –door het ter beschikking stellen van
infrastructuur- een stukje wordt gedicht.

coachende leerkracht
We bekijken het steeds vanuit de positie van de klant-cursist, maar wat kan een OLC
bieden aan lesgevers? Hierboven schreven we net dat de leerkracht meer tijd kan
spenderen aan de individuele leerling / cursist. Dit houdt ook in dat de leerkracht een
andere invulling (meer zinvolle?) kan geven. Door de leerling-cursist te begeleiden
naar zelfstandig leren kan hij/zij zich focussen op de belangrijke zaken en zo meer
leerwinst genereren.
Het OLC wordt –zo bekeken- dan ook een verder zetten van ‘anders leren’. Hoe
langer hoe meer zien we dat maatwerk naar voren wordt geschoven op vele
fronten. Onderwijs is aan haar inhaalbeweging bezig. Dit houdt in dat de coachende leerkracht
de leerlingen en cursisten aanzet tot zelfstandig leren en dus meer quality-time kan spenderen aan de
individuele leerling en cursist.

ervaringsgericht en zelfstandig leren
Het OLC is ook een plaats waar lesgevers te raden kunnen gaan voor
herbronning, een denktank en proeftuin voor vernieuwing op maat van
doelgroepen. Zo houdt een OLC ook de vinger aan de pols en geeft
het het centrum signalen over noden en trends, zodat een permanente
bijsturing van aanbod gebeurd door toetsing aan de reële behoeften.
Een OLC is het sluitstuk van levenslang leren. De onderwijscultuur in
het volwassenenonderwijs is het laatste decennium danig gewijzigd:
ervaringsgericht en zelfstandig leren zitten in de liften een OLC biedt
de o zo nodige ondersteuning. Diezelfde tendens merk je ook in het
leerplichtonderwijs.

De Raad van Bestuur heeft een principieel
groen licht gegeven voor de uitbouw
van een Open Leercentrum binnen het
Centrum voor Volwassenenonderwijs.
Alleen lokalennood staat een onmiddellijke
opstart in de weg. Er wordt echter
koortsachtig gezocht naar aantrekkelijke en
haalbare oplossingen. Wij vonden het wel
nuttig om u nu reeds te laten kennis maken
met de filosofie die schuil gaat achter de
open leercentra.

Het schetsen van dit toekomstbeeld lijkt u misschien (te) idealistisch
of te ver gezocht. Wij bedoelen hiermee ook uitdrukkelijk niet dat
onze praktijk vandaag niet goed zou zijn. Maar wij moeten ook heel
goed beseffen dat willen wij dit label goed blijven houden, ieder van ons de eigen praktijk zal moeten
bijsturen en vernieuwen. Dat is ook net wat wij onze leerlingen en cursisten pogen te laten inzien.

kleuters… aan de computer
Het kleuterteam van basisschool
’t Krekeltje werkte een visie uit op het
computergebruik in de kleuterklas.
In ’t Krijtlijntje brengen wij graag
voorbeelden van goede praktijk uit
onze scholen. Logisch dus dat wij
hiervoor ruimte vrij maken.

de computer in onze samenleving
Computers en alle technologie die daarmee samenhangt
(kortweg ICT) zijn niet meer weg te denken uit onze
samenleving. Langzamerhand maakt de computer deel
uit van de normale leefomgeving. Net als de keuken met
alle toebehoren, de verschillende kamers, de tuin met de
zandbak en de schommel, enzovoort.
Zoals wij zelf pen, papier en een woordenboek
noodzakelijke leermiddelen vonden, zo is de computer
voor de nieuwe generatie een noodzakelijk iets geworden.
Zonder ICT- gebruik worden onze kinderen de nieuwe
analfabeten.
Sommige gezinnen hebben thuis vaak deze mogelijkheid
niet. Het is dan ook de taak van de school om kinderen uit
deze gezinnen even veel kansen te bieden in het verwerven
van deze vaardigheden.
Tegenwoordig staat in elke kleuterklas een computer. Onze
kleuters leren spelenderwijs omgaan met toetsenbord en
muis.

ontwikkelingsgericht werken
met ICT in de kleuterschool
leren communiceren met dit interactief medium
De computer onderscheidt zich van andere media door het feit dat hij interactief is. Kleuters zullen
in de eerste plaats moeten leren communiceren met de computer. VISUELE elementen: belangrijk
is o.m. de vorm van de cursor die voortdurend wijzigt, pictogrammen die bepaalde functies
activeren, de verborgen klikpunten in programma’s,…
Ook AUDITIEVE elementen zijn belangrijk: als aanduiding van goed of fout, bijkomende uitleg
door een hulpfiguur,…

feedback
De meeste spelletjes op de computer houden een opdracht, een taak in voor de
kleuter. De kleuter krijgt feedback over het al dan niet goed uitvoeren van de taak.
Ook kan hij soms hulp vragen.

een creatief werktuig
Sommige softwarepakketten bieden kleuters de kans om zelf een tekening aan
te vullen, te wijzigen (te kleuren, figuren te verplaatsen…). Het is zelfs mogelijk
om ze met een tekenprogramma als Paint te laten experimenteren. Daarbij doen
kleuters heel wat ervaringen op!

informatie en communicatie
De computer hanteren als informatie- en communicatie-instrument en
vooral het kennismaken met internet mag ook in de kleuterklas aan
bod komen. Naar aanleiding van de actualiteit kan men samen met de
kleuters enkele websites bezoeken die foto’s en eventueel geluiden en
videofragmenten bevatten. Waarom zou de juf ook niet eens een foto of
een tekening zoeken op het internet en afhalen voor gebruik in de klas? En
een e-mailtje sturen naar de ouders van een kleuter uit de klas of naar de
directeur, of naar een andere kleuter behoort ook tot de mogelijkheden.

domeinen in de competentieontwikkeling

besluit

cognitieve competentie

Het zou getuigen van weinig toekomstgerichtheid

Onder de cognitieve competentie wordt in “Kijk op ontwikkeling” verstaan de
toenemende zelfstandigheid van het kind door betekenisvol en weloverwogen
handelen en communiceren. Vanuit dit brede cognitieve perspectief kan de
leerkracht observeren of een kind de bedoeling van een computerspelletje
begrijpt, deze kan uitleggen en ernaar kan handelen.

zouden stimuleren. Wij, kleuterjuffen, staan voor

motorische competentie

dat de kleuters “schoolrijp” zijn voor het leren

Bij het werken aan de computer komt van bewegen niet zoveel. De
veelgenoemde “muisvaardigheid” of “oog - handcoördinatie” voegt weinig toe
aan de lichaamsbeheersing en het algehele plezier in bewegen.

dat de kleuters een minimumbasis hebben om

sociaal-emotionele competentie

als we ICT -gebruik in de kleuterschool niet
de enorme uitdaging dat we vaardigheden die
we zelf nog moeten bijsturen en bijschaven toch
zullen moeten doorgeven aan onze kleuters.
Net zoals de lagere school van ons verwacht
rekenen en lezen, zal ze van ons verwachten
met de computer te werken. Zelfstandig werk,
gedifferentieerd werken, het wordt een stuk
makkelijker als je ook van ICT gebruik kan
maken. We willen de computer niet voorstellen

als hét onderwijsmiddel, maar wel als een
Bij de sociaal-emotionele competentie staat de ontwikkeling van zelfvertrouwen
mogelijk en noodzakelijk onderwijsmiddel tussen
en het vermogen tot samenwerken en rekening houden met anderen centraal:
alle anderen. Het zal voor ons geen gemakkelijke
initiatief nemen, het verwoorden van gevoelens, hulp vragen, gedrag en
opdracht zijn, maar ICT here we come…
bedoelingen van anderen begrijpen en er adequaat op reageren.
Ook deze eigenschappen komen volop aan bod in de computerhoek: kinderen
geven elkaar uitleg en aanwijzingen, doen elkaar na of vechten om de muis. Als ze tenminste samen
mogen werken en niet door koptelefoons van elkaar geïsoleerd worden. Kortom, wat er rondom het
scherm gebeurt, is minstens even belangrijk als wat er op het scherm gebeurt.

schrijf-ze-VRIJdag 2008 schrijf uw school in!
De mensenrechtenorganisatie Amnesty International
organiseert op 10 oktober “Schrijf- ze-VRIJdag”. Meer
dan 100 000 jongeren uit meer dan 600 scholen en
jeugdorganisaties in Vlaanderen nemen deel aan deze
actie. Dit jaar gaat de actie over Roma kinderen die
het slachtoffer zijn van verregaande discriminatie in
verschillende Europese landen. Ook de jongeren uit
uw school kunnen deelnemen aan schrijf-ze-VRIJ en
op die manier het lot van Roma kinderen verbeteren.

’t Krijtlijntje geeft
vrij tribune aan Amnesty
International

gratis educatief pakket
Aan scholen wordt een gratis educatief pakket
aangeboden. Dit bestaat uit 3 luiken. Ten eerste is er een
inhoudelijk gedeelte met informatie over het thema. We
belichten de problemen die Roma kinderen ervaren in
landen zoals Slovakije, Slovenië en Bosnië Herzegovina en
leggen uit wat er moet gedaan worden om die problemen te
verhelpen. Ten tweede bieden we educatieve werkvormen
voor de verschillende graden (laatste graad lagere school
+ alle graden middelbaar onderwijs) aan. We voorzien ook
een dvd met relevante filmpjes, zowel over het thema als
over Amnesty International.

engagement en actie

Bent u geïnteresseerd in deze actie
of heeft u nog extra vragen,
neem dan contact op met Amnesty Vlaanderen,
Danielle Hennaert,
Kerkstraat 156,
2060 Antwerpen,
DanielleH@aivl.be,
03 271 16 16.
Amnesty International

Het derde luik omvat de eigenlijke schrijfactie, het
actiemiddel bij uitstek van Amnesty International.
Vele scholen gaan een stap verder in hun engagement door
fondsenwervende of andere activiteiten te organiseren. Zo
namen Brusselse scholen de jongste jaren deel aan een
grootscheeps evenement op het Brusselse Muntplein. Ze
betoogden in de Nieuwstraat, ze knutselden en schreven
om mensenrechten onder de aandacht te brengen.
Ook uw school kan zich inzetten voor
de Roma kinderen door deel te nemen
aan de Schrijf-ze-VRIJdag! U beslist zelf
hoe uw school precies deelneemt. De
briefschrijfacties kunnen worden opgenomen
in de lessen Nederlands of Engels, soms
worden de acties op vrijwillige basis
georganiseerd tijdens de middagpauze.
Het educatieve materiaal wordt in september
verstuurd.

uit ons pedagogisch project
Het PPGO staat voor een dynamisch mens- en
maatschappijbeeld en het beoogt de vorming van vrije
mensen, die:
• een fundamenteel zelfvertrouwen hebben, dat
steunt op authenticiteit en integriteit;
• een open geest hebben, zonder vooroordelen,
met belangstelling en respect voor ieders mening;
• mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en juist
kunnen vertolken;
• bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren;
• getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische
en ethische bewogenheid;
• zich betrokken weten bij de sociale werkelijkheid
en de maatschappelijke ongelijkheden: opkomen
voor de eerbiediging van de Rechten van de
Mens en zijn fundamentele vrijheden, voor
sociale rechtvaardigheid en voor democratische
instellingen;
• de gelijkwaardigheid van mensen en de
emancipatie van elk individu niet enkel als principe
huldigen, maar zich ook inspannen om ze te
verwezenlijken

atheneum Klein-Brabant kiest voor de vrije ruimte!
Mutantur omnia nos et mutamur in illis! In een steeds veranderende wereld is het niet
vanzelfsprekend dat een school voortdurend mee evolueert. Toch is dat een opdracht voor
elke school en elk teamlid.
Het opvoeden van onze leerlingen tot kritische en zelfstandige individuen is onze
belangrijkste doelstelling. Men verlangt van jongeren dat zij een ruime waaier aan
vaardigheden bezitten; vaardigheden die wij volledig trachten te implementeren in hun
leefwereld. Via thema- en projectonderwijs, begeleid zelfstandig leren,… worden deze
vaardigheden uitvoerig geoefend.
Deze context waarin de school de leerlingen helpt deze vaardigheden te ontwikkelen,
is volledig aangepast aan de behoeften van deze tijd: nieuwe media worden op een
uitdagende manier aangewend om de leerling te verplichten met beide voeten in de
multimediale wereld te staan.

ervaring met vernieuwing

In Atheneum Klein-Brabant zijn we al even bezig
met onderwijsvernieuwing. Zo startten we in
september 2006 met een digitaal leerplatform om
elke vorm van communicatie binnen de school te
informatiseren.
Met het meest recente voorbeeld van
onderwijsvernieuwing kunnen de leerlingen
kennismaken in september 2008! Dan gaat
de school van start met de invulling van het
complementair gedeelte of de “vrije ruimte”
aan de hand van enkele langlopende projecten.
Lesgeven in de vrije ruimte is lesgeven zonder
leerplannen of eindtermen in het achterhoofd, met
als bedoeling dat zoveel mogelijk vaardigheden
gecombineerd kunnen worden getraind! Met
behulp van studiewijzers zullen leerlingen hier
zelfstandig leren werken als voorbereiding op het
hoger onderwijs.

binnen het leerpakket

zelfgestuurd leren

De school wil daarmee een voortrekkersrol
vervullen bij het inbouwen van de methodiek van
het leren leren en het zelfgestuurd leren in de
derde graad en bij een efficiëntere realisatie van
de vakoverschrijdende eindtermen. Inhoudelijk
kunnen verschillende pistes bewandeld worden.
Er zal gestreefd worden naar een interactie tussen
verschillende vakken waarbij het zelfstandig
verwerkingsproces voorop staat. Algemeen biedt
een vakoverschrijdende invulling van de vrije
ruimte unieke kansen om een groot deel van de
vakoverschrijdende eindtermen te bereiken.
Op Atheneum Klein-Brabant worden 8 casussen
aangeboden. De leerlingen kiezen er twee per
schooljaar.

touwtjes uit handen
Atheneum Klein-Brabant buit de vrijheid,
die ontstaat binnen de grenzen van het
complementair gedeelte, niet uit om te
experimenteren met anders lesgeven, anders
evalueren of zelfstandig leren, maar weet dat
lesgeven tijdens een seminarie anders is dan
bij andere vakken. Leraren stellen zich meer
op als coach dan als lesgever. Enerzijds valt
de druk van het leerplan weg en kan men
flexibeler zijn, anderzijds heeft men het houvast
van een schoolboek niet. Leerkrachten moeten
zich dus extra voorbereiden, maar staan meer
ontspannen voor de klas. Door de touwtjes af en
toe uit handen te geven, afstand te nemen en de
leerlingen het project te laten dragen, bieden wij
onze leerlingen een stevige basis om hun verdere
studies aan te vatten.

Het leerpakket van leerlingen van het secundair onderwijs bestaat vanaf de
tweede graad uit drie delen: een basisvorming, een specifiek gedeelte en
eventueel een complementair gedeelte.
• De verplichte basisvorming bestaat uit vakken die de overheid als onmisbaar
beschouwt, zoals Nederlands, Frans, wiskunde... Ze zijn vastgelegd per
graad en onderwijsvorm. Voor elk vak zijn er eindtermen.
• De vakken van het specifiek of fundamenteel gedeelte bepalen de
studierichting, zoals elektriciteit, Latijn, economie ... In het ASO zijn die
specifieke vakken ondergebracht in één of twee polen. Die geven de
naam aan de richting die de leerlingen volgen, bijvoorbeeld economiemoderne talen, Latijn-wetenschappen ... Op het einde van het zesde jaar
gelden er specifieke eindtermen. Elke school gebruikt leerplannen voor de
basisvorming en het specifiek gedeelte.
• Het complementair gedeelte bestaat uit vakken die vrij te kiezen zijn uit een
lijst van goedgekeurde vakken. Hiervoor bestaan er geen eindtermen en de
school moet ook geen leerplannen gebruiken. Sinds het schooljaar 20042005 kunnen scholen ‘seminaries’ organiseren als vast onderdeel binnen
het complementair gedeelte. Seminaries zijn contacturen die didactisch aanleunen bij lesuren maar
inhoudelijk niet gebonden zijn aan een vak.

algemene vergadering scholengroep Rivierenland
Op zaterdag, 21 juni vergaderde de algemene vergadering van onze scholengroep.
Wij konden ons verheugen op meer dan 60 aanwezigen, een puik resultaat.
Het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs omschrijft de
samenstelling en bevoegdheden van de algemene vergadering.
Elk jaar wordt de algemene vergadering gevraagd om de begroting en de
jaarrekening te bekrachtigen. Maar onze scholengroep gebruikt elk jaar de
algemene vergadering ook om essentiële beleidsinformatie te bespreken met de
leden van de schoolraden.
Dit jaar werd stil gestaan bij het energiebeleid. Een punt dat gelet op de
spectaculaire prijsstijgingen van energie natuurlijk zeer actueel is. Maar ook op
dit vlak kan de scholengroep goede cijfers voorleggen, waardoor onze scholen
voldoende ruimte blijven hebben voor hun kernopdracht.
Meer sfeerbeelden vindt u op onze website: www.rvl.be

uit het bijzonder decreet:
Art. 17.
§ 1. De algemene vergadering wordt gevormd door twee afgevaardigden per schoolraad die onder
de scholengroep ressorteert, en de voorzitter van de raad van bestuur, die de algemene vergadering
voorzit.
§ 2. Een afgevaardigde van elke schoolraad wordt gekozen door en uit de in artikel 7, § 1, 1° en 3°,
bedoelde leden van de schoolraad. Een afgevaardigde van elke schoolraad wordt verkozen door
en uit de in artikel 7, § 1, 2°, bedoelde leden van de schoolraad. De vertegenwoordigers van de
schoolraden kunnen voor elke vergadering opnieuw worden aangeduid.
§ 3. De algemeen directeur woont de vergaderingen van de algemene vergadering bij.

Art. 18.
§ 1. De algemene vergadering bekrachtigt :
1° de begroting en de jaarrekening;
2° de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.
…

