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‘t Krijtlijntje wil via het verstrekken
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bestuur van scholengroep Rivierenland.
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‘Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.
Anyone who keeps learning stays young.
The greatest thing in life is to keep your mind young.’
Henry Ford (1863 – 1947)

senioren als pioniers
In het Krijtlijntje van april-mei-juni werd reeds de filosofie van een Open Leercentrum (OLC)
beschreven. U kon ook lezen dat de Raad van Bestuur groen licht gegeven heeft om een OLC
uit te bouwen. Tijdens de verdere uitwerking van het dossier OLC kan het CVO niet blijven
stilzitten. Tegen de tijd dat het OLC fysiek aanwezig is, moet dit reeds een ingeburgerd
begrip zijn binnen CVO Rivierenland.

geen toeval

anyone who keeps learning stays young

Het gebrek aan een ruimte om een degelijk OLC uit
te bouwen was een struikelblok en tegelijkertijd een
verplichting om in verschillende fasen te denken. Een
onderverdeling in doelgroepen kon een oplossing bieden.
Een doelgroep die momenteel zeer intens aanwezig is in het
CVO zijn de senioren.
Veel senioren volgen een cursus informatica en willen
kennismaken met de technologie waar hun (klein)kinderen
mee vertrouwd zijn. Voorbeelden hiervan zijn: mailen en
telefoneren via de computer, het maken van kerstkaarten,
het doorsturen van hun vakantiefoto’s die gemaakt werden
met het digitale fototoestel, …

Zij die hier denigrerend over doen, hebben het fout. Deze
groep senioren volgt de filosofie van Henri Ford ‘Anyone
who stops learning is old, whether at twenty or eighty.
Anyone who keeps learning stays young. The greatest
thing in life is to keep your mind young‘. Zij tonen ook aan
dat dit vandaag echt wel kan. In onze ogen is het voor het
volwassenenonderwijs een maatschappelijke opdracht om
aan deze behoeften te voldoen, zeker als dit CVO deel
uitmaakt van een scholengroep die het ‘levenslang leren’
promoot. Als onderwijsverstrekkers moeten wij inspelen op
deze nieuwe tendensen. Wij moeten voldoende flexibiliteit
tonen om onze structuren aan te passen, in plaats van te
vragen dat onze cursisten (klanten) zich aanpassen aan
onze structuren.

open leercentrum: flexibel antwoord

Cursisten hebben een andere bril op en kijken dus anders
naar nieuwe projecten.
Sedert eind september kunnen de senioren dan ook terecht
in het Open Leercentrum van CVO Rivierenland.
Momenteel zijn er 2 lesgevers informatica die de
permanentie voorzien. Zij zijn er om de cursist te coachen
en wegwijs te maken in de gedachte van een OLC.
Concreet betekent dit dat zij de cursist op weg helpen en
samen met hem een antwoord trachten te zoeken. Een
lesgever wordt een coach, een begeleider, die rekening kan
houden met de leerstijlen van de cursisten.
Hoe werkt dit nu praktisch? Op dinsdag en donderdag
tussen 16u30 en 18u kunnen de cursisten in het OLC
terecht. Cursisten die met concrete vragen zitten en die
extra materiaal nodig hebben, maken een afspraak
(0475 27 68 11), maar iedereen is welkom.

Er zijn dan ook verschillende redenen waarom voor de
seniorengroep gekozen werd om als eerste kennis te maken
met het OLC:
• Zij zijn diegenen die op verplaatsing les krijgen
vanwege het probleem met de lokalen. Een
groot aantal modules wordt georganiseerd in
samenwerking met de OCMW’s en de lokale
dienstencentra van onze vestigingsplaatsen.
• Door het feit dat ze op verplaatsing werken, ervaren
ze vaak problemen met het praktisch uitvoeren van de
moduleonderdelen. Onderwerpen zoals telefoneren
via de computer en mailen met bijlagen kunnen niet
altijd worden gegeven, omdat sommige servers dit
niet toelaten. In het OLC krijgen de cursisten de
mogelijkheid om dit in te oefenen.
• Senioren vragen vaak extra oefeningen of extra
uitleg aan de lesgevers. Wanneer ze thuis een aantal
oefeningen willen herhalen, hebben ze soms nog
vragen. In het OLC staat de lesgever ter beschikking
als coach. Er worden geen lesonderdelen herhaald,
maar er wordt samen gezocht naar een mogelijke
oplossing.
• Enkele senioren hebben thuis geen PC of internet en
kunnen nu in het OLC hun oefeningen komen maken.
• De senioren zijn kritisch. De uitbouw van zo’n project
kan maar door van elkaar te leren.

Wat kan voor onze school?
Wat kan voor mij?
Momenteel wordt er gewerkt aan een aantal volgende fasen. In ’t Krijtlijntje willen wij even
stilstaan bij de mogelijkheden voor de schoolteams en de indivuele leden hiervan:
Hoe kan het OLC geïntegreerd worden in de nascholing van lesgevers? Nascholing is een
belangrijk item, maar moeten we ook hier niet durven denken in OLC-termen? Lesgevers
kunnen dan in het OLC terecht in het kader van nascholingen. E-leren moet dan ook
uitgewerkt worden. Soms is het organisatorisch heel moeilijk om een studiedag voor iedereen
te organiseren. Het OLC zou een hulpmiddel kunnen zijn, bijvoorbeeld rond de invoering van
een digitaal schoolplatform.

Open Leercentrum?
Een Open Leercentrum (OLC) is een plaats waar cursisten naartoe kunnen komen om:
• opdrachten of oefeningen te maken. Je kan hiervoor in het OLC terecht op de
momenten dat het jou het beste uitkomt. De begeleider binnen het OLC weet
welke oefeningen er gemaakt moeten worden en kan zo de cursist op weg zetten.
• te remediëren op eigen vraag of op vraag van de lesgever. Bepaalde lesonderdelen
zijn niet duidelijk of vereisen extra oefeningen. Er bestaan heel wat oefeningen
op internet die bruikbaar zijn. Belangrijk is het bewaken van de kwaliteit van deze
oefeningen en opdrachten. De OLC-begeleider kan je wegwijs maken en goede
oefeningen selecteren.
• Internet te gebruiken. Een cursist heeft geen eigen internettoegang en heeft dit
nodig om oefeningen te maken. Maar ook het nakijken van e-mails is mogelijk in het
OLC.
Maar een OLC is ook:
• een trefplaats. Cursisten en lesgevers komen vaak rechtstreeks van het werk naar
het CVO en zijn vaak wat te vroeg in het CVO. Het OLC kan een plaats zijn waar
ze wat kunnen werken aan eigen materiaal of een krant of een tijdschrift lezen.
• een plaats waar lesgevers nog even kunnen werken om de laatste hand te leggen
aan de lesvoorbereidingen.
• een ruimte waar nascholingen gegeven kunnen worden.

smartschoolwerking gaat van start
Uw school heeft een nieuw adres!
Al onze scholen hebben een nieuw adres: een smartschooladres.
De opbouw is heel eenvoudig: http://schoolnaam-rvl.smartschool.be. U komt dan terecht op de homepage van
smartschool, met een duidelijke GO! stempel.
Voor basisschool de Blokkendoos is dit dus: http://deblokkendoos-rvl.smartschool.be. De collega’s uit het secundair
mogen hierbij niet de fout maken om ‘koninklijk’ in te tikken. Omdat wij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn,
heeft de Raad van Bestuur eerder beslist om deze laatste verwijzing naar het oude rijksonderwijs te schrappen uit de
schoolnamen.
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Iedere gebruiker is uniek

Lees uw dienstmedelingen thuis!

Uw gebruikersnaam bestaat uit uw voornaam
en familienaam. Gescheiden door een punt (de
gebruikersnaam van onze minister van onderwijs zou dus
zijn: frank.vandenbroucke). Merk op dat een familienaam die
bestaat uit meerdere delen aan elkaar wordt geschreven.
Voor uw uniek password is door de ict-medewerkers van
de scholengroep uw stamboeknummer gebruikt. Indien u
dat niet uit het hoofd kent, dan kijkt u maar even op een
weddenfiche.
U kan binnen smartschool uw wachtwoord daarna wijzigen.
U vindt daartoe binnen smartschool specifieke fiches die
door de scholengroep werden aangemaakt om u te helpen.
Ook de leerlingen en ouders hebben allemaal hun eigen
gebruikersnaam en login. Voor de ouders spreken wij van
een co-account omdat deze gekoppeld is aan zoon of
dochter.
Vraag is natuurlijk wat u en wij gaan doen is deze
elektronische schoolomgeving. Wij willen dit graag
illustreren aan de hand van enkele voorbeelden.

Het is een vertrouwd beeld in de lerarenkamers:
drummen om tijdens de speeltijd gauw de
dienstmededelingen in te kijken. En bij het ‘tekenen
voor kennisname’ kan het ook al niet snel genoeg
gaan, want er zijn nog zoveel wachtenden na u. Het
werken met dienstmededelingen is een goede wijze van
communiceren.
Vanaf 5 januari moet drummen aan het
mededelingsregister niet langer in de scholen van
scholengroep Rivierenland! Dit betekent niet dat de
map met dienstmededelingen zo maar verdwijnt.
U zal natuurlijk nog altijd de kans krijgen om in de
leraarskamer ‘kennis te nemen’ van de dienstnota’s.
Er wordt u echter via smartschool vanaf 5 januari een
alternatief aangeboden. Een alternatief dat voor veel
personeelsleden zonder twijfel aantrekkelijk is.
Al onze scholen hebben zich immers geëngageerd om
vanaf dan de dienstmededelingen ook op smartschool
te publiceren. Wij doen dit omdat wij denken dat dit
comfortverhogend is voor de leden van de schoolteams
en dat het ook een ideale manier is om kennis te maken
met het digitale schoolplatform. U hoeft overigens
geen computerfreak te zijn om te kunnen werken met
smartschool. Al begrijpen wij wel dat dit voor een aantal
collega’s echt wel een enorme stap in het onbekende
betekent. Wij moeten echter allemaal met onze tijd mee.

Nascholingen op maat
Wij willen de invoering van smartschool
niet hals over kop doen. Onze scholen
zullen rustig de tijd nemen om de
mogelijkheden van een digitaal leerplatform
te ontdekken en geleidelijk aan te
gebruiken in de praktijk. De directies van
scholengroep Rivierenland volgen dit
schooljaar een vijftal nascholingsessies over
het gebruik van smartschool als digitaal
leerplatform. Ook voor de schoolbeheerders
werd een nascholingspakket uitgewerkt.
De hoofdrol is ook hier weggelegd voor de leden
van het schoolteam. Het welslagen ligt volledig in handen van de leerkrachten,
opvoeders en medewerkers op het secretariaat. Daarom heeft ook CVO Rivierenland
voor de teamleden een nascholingspakket op maat uitgewerkt.
Atheneum Boom heeft smartschool als centraal thema gekozen op de pedagogische
werkdag van de school. De reacties van de collega’s waren zeer positief, ook van
diegenen die erg aarzelend staan tegenover het computergebruik.
Op basis van de opgedane kennis zullen de directies voor hun school een traject
over drie schooljaren uittekenen inzake het gebruik van ‘smartschool’. Dit gebruik
zal zich zowel situeren op administratief vlak (met enorm veel mogelijkheden voor
vermindering van de planlast), pedagogisch vlak en inzake communicatie.

Handig voor klasgebruik
Ten onrechte denken veel collega’s dat het gebruik van ‘smartschool’ enkel nuttig is
voor de hogere jaren van het secundair onderwijs. Niets is echter minder waar. Neem
nu bijvoorbeeld het werken met het heen-en-weerschriftje in de kleuterklassen. Allerlei
kleine berichtjes worden vaak dagelijks ingekleefd in een schriftje en meegegeven met
de kindjes.
De kleuterjuf of –meester kan het met smartschool veel gemakkelijker doen:
eenmaal het berichtje tikken en het wordt meteen doorgestuurd naar alle ouders.
De ICT-medewerkers van onze scholengroep hebben trouwens ten behoeve van de
leerkrachten en schoolsecretariaten alle leerlingen in de juiste klasgroep geplaatst.
Ook de leerkrachten worden automatisch aan de juiste klasgroepen gekoppeld.
De gegevens worden uit het administratief softwarepakket gehaald en ingeput in
smartschool. Elke nacht maken zij een update van deze bestanden. Klasleraars en
administratieve medewerkers hoeven daar dus geen tijd in te steken. Het voorbeeldje
van het heen-en-weer schriftje illustreert echter hoe het vandaag al kan én hoe het
morgen steeds meer zal gebeuren. Zo kunnen er nog heel veel concrete voorbeelden
aangehaald worden.
Dit oogt allemaal zeer leuk op voorwaarde natuurlijk dat ouders en leerlingen over een
computer met internetaansluiting beschikken. Met ouders die hierover niet beschikken
zullen wij natuurlijk blijven communiceren via de bestaande papieren documenten.
Bij alle initiatieven inzake het gebruik van smartschool zal de school overigens oog
moeten hebben voor diegenen die thuis geen pc met internetaansluiting hebben.

ontmoeting met 130 nieuwe collega’s
Voor de vierde keer op rij organiseerde Scholengroep Rivierenland een ontmoetingsmoment voor
alle leerkrachten die dit schooljaar gestart zijn in een van onze scholen. Dit jaar waren er ruim 130
nieuwe collega’s afgezakt naar de Middenschool Den Brandt.

Voor onze scholengroep is de activiteit een onderdeel geworden van een globaal personeelsbeleid. Elk personeelslid heeft
het recht om te weten in welke grotere organisatie hij/zij werkt. Wij ambiëren de nieuwe collega’s ook deelgenoot te maken
van de ambitie die de scholengroep nastreeft:
Samen goed en modern onderwijs verstrekken en voortdurend streven naar nog beter.

minder dan goed is niet goed genoeg
Op de samenkomst werd dan ook in de eerste plaats informatie verstrekt over wat de scholen van het GO! Onderwijs van
de Vlaamse gemeenschap zo uniek maakt. Daarnaast lichtte algemeen directeur Luc Van Gasse ook een aantal belangrijke
beleidslijnen van de scholengroep als inrichtende macht toe. Hij bleef ook lang stilstaan bij de beroepsloopbaan in
scholengroep Rivierenland.
En als bijna vanzelfsprekend kwam ook het nieuwe begeleidings- en evaluatiebeleid uitvoerig aan bod. De algemeen
directeur onderstreepte dat wij van ieder personeelslid verwachten dat ‘goed’ het te behalen minimum is. Voldoende
presteren is niet goed genoeg, dit moet evolueren naar ‘goed’. Onze leerlingen en cursisten hebben daar recht op, maar
de nieuwe collega’s kunnen hierbij ook rekenen op een deskundige begeleiding op niveau van de school. In dit kader is ook
het volgen van nascholing enorm belangrijk, ook voor de beginnende collega’s.

zelfevaluatie
Ook dit jaar werden de deelnemers online bevraagd i.v.m. hun oordeel over dit initiatief. De teneur van alle antwoorden is
zeer positief. 41 collega’s namen een tiental minuten de tijd om de vragen online te beantwoorden. 88% (36 op 41) vindt
een dergelijk initiatief zinvol. Vier personeelsleden (10%) formuleren geen mening en één personeelslid vindt dit overbodig.
37 bevraagden zeggen de verstrekte informatie relevant te vinden. Drie deelnemers beantwoordden deze vraag negatief.
U kan de resultaten van de bevraging ‘ontmoeting nieuwe collega’s raadplegen op de website van scholengroep
Rivierenland: www.rvl.be.
Daar vindt u ook de powerpointpresentaties van de verschillende sprekers.
Scholengroep Rivierenland geeft met deze moderne vorm van zelfevaluatie een praktisch voorbeeld van het systematisch
inbouwen van zelfevaluatie in het functioneren van een organisatie. 38 op 41 deelnemers antwoordden dit soort
bevragingen te waarderen. Dergelijke initiatieven kunnen ook gemakkelijk op schoolniveau en klasniveau georganiseerd
worden. En jawel, binnen smartschool zit een handige module om te gebruiken.

de scholengemeenschappen en de scholengroep
Mevr. Vera Van Epperzeel en mevr. Miriam Callaert gingen vervolgens in gesplitste groepen
in op een aantal specifieke zaken voor enerzijds de scholengemeenschap basisonderwijs
en anderzijds de scholengemeenschap secundair. Ook hier zijn de reacties van de nieuwe
collega’s overwegend positief. Toch worden ook nu weer opbouwende suggesties
opgetekend, bijvoorbeeld: “Verschil tussen scholengroep en scholengemeenschap mocht
toch iets duidelijker omschreven. Te pas en te onpas merk ik dat diverse benoemde
collega's dit zelfs nog niet weten…”. Hieraan zullen wij in de toekomst nog meer aandacht
besteden. Mevrouw Christel Smets maakte van de gelegenheid graag gebruik om zich als
mentor aan de nieuwe leerkrachten basisonderwijs voor te stellen.

tot slot
Omdat uit de bevraging een duidelijk signaal naar een persoonlijkere ontvangst blijkt, zullen
wij dit in de toekomst ook pogen te realiseren. Zelfevaluaties zijn immers pas zinvol indien
men hieruit lessen trekt.
Na afloop van de informatieve sessies nodigde de heer Jo Roels, voorzitter van de Raad
van Bestuur van scholengroep Rivierenland, iedereen uit voor een informele babbel met een
hapje en een drankje. Ook dat helpt om mensen zich goed te laten voelen!

groep versus gemeenschap?
De scholengroep is de inrichtende macht van onze scholen. Het is het schoolbestuur.
De beslissingen van de scholengroep zijn bindend voor de scholen en de
personeelsleden. Scholengroepen vind je alleen in het GO! Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap.
De scholengemeenschappen zijn pedagogische samenwerkingsverbanden per
onderwijsniveau (basis en secundair onderwijs). Ook scholen in andere netten
kunnen tot een scholengemeenschap behoren. Scholengemeenschappen
geven advies aan het schoolbestuur. In onze scholengroep bestaat er een vlotte
wisselwerking tussen de scholengemeenschap(pen) en de scholengroep.
Dit betekent dat beslissingen specifiek voor een bepaald onderwijsniveau
worden voorbereid d.m.v. een goede samenwerking tussen scholengroep en
scholengemeenschap.

de blokkendoos zet koffie!
Een basisschool is een unieke organisatie. Nergens anders zie je het fenomeen dat
‘klanten’ blijven rondhangen aan de ‘ingang’ van de winkel of instelling. In het kleuteren lager onderwijs is dit wel zo. Heel wat (groot)ouders doen een babbeltje met elkaar
aan de schoolpoort. En natuurlijk wordt daar ook over het schoolleven gepraat en ja –
laat het ons maar openlijk zeggen - soms ook wel eens geroddeld.

koffie of thee
met communicatie
Hoe ga je hier als school mee om? De scholen
van het GO! pretenderen bovendien ‘open en
brede scholen’ te zijn, scholen die participatie
hoog in het vaandel voeren. Via oudercomité
en/of vriendenkring bereiken wij natuurlijk een
aantal ouders. Maar veel (groot)ouders die aan
de poort staan, zijn niet structureel betrokken bij
deze organisaties.
Basisschool de Blokkendoos probeert dit
schooljaar een aantrekkelijk alternatief uit om een
grotere groep (groot)ouders te betrekken bij het
schoolgebeuren: het koffiemoment!
Deze informele momenten worden
georganiseerd om een klare communicatie
te bevorderen, om school en ouders op
eenzelfde golflengte af te stemmen en om de
samenwerking te verbeteren. Dit alles gebeurt
uiteraard in het belang van alle betrokkenen
maar vooral voor de kinderen. Vragen,
verwachtingen, verzuchtingen, geruchten, …
kunnen hier zeker aan bod komen.

2 oktober: eerste koffiemoment
Het initiatief werd aangekondigd op de
infoavonden van de kleuterafdeling en de lagere
afdeling begin september. Alle ouders werden
een eerste keer uitgenodigd op donderdag 2
oktober ’08 om 08.30 uur in de eetzaal van de
school.
Doel van deze bijeenkomsten is de ouders
op de hoogte brengen van de belangrijkste
gebeurtenissen in de komende maand en
dit zowel op school- als klasniveau. Alle
leerkrachten bezorgen de directeur trouwens
een kattebelletje met daarop hun “programma”.
Wat werd er zoal besproken en/of verduidelijkt:
- studietoelage
- verkiezingen schoolraad
- actie ‘ik kom op tijd” met de steun van zorgcoördinator juf Leen Rosiers
- actie “zien en gezien worden” in het kader
van het Octopusplan
- vervanging bij (korte) afwezigheden
- oppensioenstelling van een collega

Voorstellen van de aanwezige ouders:
- thema “Halloween” opnieuw op de
kalender plaatsen infoavond rond
ADHD organiseren
- kleinste kleuters pantoffeltjes laten
meebrengen tijdens deze natte en
koude periode
- fietscontrole door de politie nu laten
uitvoeren i.p.v. in de maand mei

zeer gewaardeerd
Patricia Anthierens, directeur van
basisschool de Blokkendoos zegt
hierover: “Er waren telkens zo’n 25 à
30 ouders aanwezig. Ik kan spreken
van een gezonde mix van zowel
mama’s en papa’s. Zowel ouders van
de kleuterschool en als van de lagere
school waren vertegenwoordigd. Mijn
bevinding tot nog toe is dat de ouders
dit initiatief zeer op prijs stellen. Immers,
op een ongedwongen manier, bij een
kopje koffie of thee met versnapering
kunnen vragen, problemen of
onduidelijkheden besproken worden. De
“geruchtenmolen” kan zo hopelijk naar
de toekomst toe verdwijnen. We zijn
reeds twee maal op donderdag bijeen
geweest, maar ook woensdag en vrijdag
zullen op vraag van de ouders aan bod
komen.”

