‘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.
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aan de slag
Het schooljaar is al 1 maand ver.
Tijd voor een terugblik op de schoolstart.
In onze basis- en secundaire scholen zijn 5.972
leerlingen op 1 september aan de slag gegaan. Dat
zijn er 32 meer dan op 1 september 2012. En ook nu
weer zijn er scholen met stijgend leerlingenaantal en
scholen met minder leerlingen. Het meest opvallend
is dit schooljaar toch wel dat onze secundaire scholen
in de Rupelstreek – na enkele jaren met minder
leerlingen – nu alle drie fors stijgen. De inspanningen
die zowel op school als op schooloverstijgend niveau
zijn gebeurd, zijn hier niet vreemd aan. Het komt er nu
op aan om deze positieve trends te bestendigen. Ook
dat zal niet vanzelf gaan.
Dit schooljaar gaan 94 nieuwe collega’s in onze
scholen en centra aan de slag. Een heel legertje is dat.
De meesten zetten de stap naar de klasvloer vanuit
de lerarenopleiding. Voor elkeen is dat een enorme
stap. Het is logisch dat daar onzekerheid bijhoort, dat
het zoeken naar de juiste aanpak van de klasgroepen
en individuele leerlingen betekent, dat er vragen
rijzen naar wat administratief moet, dat het worstelen
is met het gebruik van de leerplannen, … Nieuwe
collega’s moeten weten dat zij niet aan hun lot worden
overgelaten.
Scholengroep Rivierenland vindt het welbevinden
van leerkrachten en personeel een belangrijk element
in de schoolwerking. De scholengroep stimuleert
en ondersteunt de scholen hierin. De opvang en
begeleiding van nieuwe collega’s is een belangrijk

onderdeel in het personeelsbeleid. Daarom ook
organiseert scholengroep Rivierenland ook dit jaar op
donderdag 4 oktober een onthaalmoment voor nieuwe
collega’s. Mevr. Raymonda Verdyck, afgevaardigd
bestuurder van het gemeenschapsonderwijs,
zal de starterskit persoonlijk aan de aanwezigen
overhandigen.
Op 1 september zijn er vier aspirant-directeurs aan de
slag gegaan in evenveel basisscholen. Een primeur
voor Vlaanderen is dat. Het is een opleidingstraject op
de schoolvloer voor toekomstige directies. Gedurende
een volledig schooljaar worden de collega’s voor een
halve opdracht klasvrij gemaakt. De aspirant-directeurs
nemen taken van schoolleider op en worden hierbij
aangestuurd en gecoacht door de directeur – titularis.
Collega’s met de ambitie om schooldirecteur te worden
krijgen zo de kans om voor zichzelf uit te maken of
schoolleider zijn hun ding is. Wij vermijden zo ook
dat nieuwe directies als groentjes in het bad worden
geworpen. Wij zien de aspiranten een schooljaar
lang werken in de functie van schoolleider en kunnen
meteen ook een betere potentieelinschatting van de
mogelijk toekomstige directeur maken. Zo zorgen wij
ervoor dat nieuwe directies beter gewapend zijn als zij
echt aan de slag gaan als schoolleider.
Luc Van Gasse
Algemeen Directeur

klim-op bouwt ouderforum uit
Freinetschool Klim-op is een kleine, kleurrijke
school waar kinderen zich goed voelen en waar
leren zoveel meer is dan alleen maar presteren.
Dit doen we door kinderen te stimuleren om een
actieve leerhouding aan te nemen en te vertrekken
vanuit hun eigen leefwereld . Zo vergaren ze
kennis en vaardigheden waardoor ze met een open
geest, een eigen mening en een creatieve blik de
maatschappij van nu en de toekomst instappen.
We staan als school niet stil en zijn voortdurend
in ontwikkeling. We leren zaken bij en schaffen
zaken af vanuit de drang om zo goed mogelijk
onderwijs te organiseren voor ieder kind. Vanuit
de freinetmethodiek trachten we onze kinderen
zowel op cognitief als emotioneel vlak een eigen
individuele ontwikkeling te laten volgen.
We proberen de ouders zoveel mogelijk te
betrekken bij dit proces.

bewust dat het allemaal nog véél beter kon en dat
we daar gerust de hulp van de ouders konden voor
inroepen.
We willen met de ouderbetrokkenheid ook de kloof
tussen thuis en de klas zo klein mogelijk houden.
Als je als ouder voor een Freinetschool kiest, schrijf
je niet alleen je kind in maar eigenlijk ook een beetje
jezelf.

Ouderbetrokkenheid
Een aantal jaren geleden hebben we een oudercafé
opgestart. Dat hield in dat er een aantal items
voorop werden gesteld waarover ouders mee konden
brainstormen en waaraan dan achteraf veranderingen
werden gekoppeld. Meestal gingen die items over
praktische dingen en kwam er ook niet te veel volk
op af. Tevens kwamen ook altijd dezelfde mensen
opdagen bij de vergaderingen van de vroegere
werkgroepen.
Vanuit dit perspectief zijn we met een deelteam
bestaande uit twee leerkrachten, twee ouders en
de directies beginnen nadenken en waren we er
ons met het team ook van

Ouderforum
We wilden een groot ouderforum oprichten zodat
alle ouders konden meedenken over vragen, dingen,
pluimen die zij zelf aangaven.
We zijn gestart met een briefwisseling waarbij alle
ouders werden aangeschreven en waarin ze hun
ei kwijt konden. Er werd ook voorop gesteld dat er
bepaalde regels waren en dat persoonlijke vragen
beter onder vier ogen werden beantwoord met de
betrokkene.
Uit de binnengekomen briefwisseling ontstonden
duidelijke lijnen en met het deelteam (nu het dagelijks
bestuur) zijn we gaan samenzitten om te brainstormen
hoe we die lijnen in de toekomst kunnen uitzetten.
Zo is het ouderforum ontstaan.

Post-it
Het ouderforum werd in een coöperatieve werkvorm gegoten. Er werd gekozen om
te brainstormen rond 6 items.
Communicatie (kernwoorden: bvb. aanspreekbaarheid, oudercontacten,..)
Profilering (kernwoorden: bvb. activiteiten, visie,..)
Projectwerk (kernwoorden: bvb. opvolging, differentiatie,..)
Ouderparticipatie (kernwoorden: bvb. engagement, oudercomité,..)
Verticale lijn (kernwoorden: bvb. leerstof, werkwijze,..)
Attitudes (kernwoorden: bvb. parkeren, respect,..)
Er stonden 6 tafels, voorzien van grote bladen met daarop
kernwoorden betreffende het item waarover telkens een
groep ouders met een tijdsduur van 10 min. praatten.
Aan elke tafel zat ook 1 kleuterjuf en 1 leerkracht
lager onderwijs. Er werd telkens door geschoven. De
leerkrachten waren de moderators aan de tafels.
Aan het einde van elke brainstormsessie werden de
belangrijkste, interessantste, grappigste gedachten of
ideeën genoteerd op post-itblaadjes en verzameld aan
de post-itwall. Zo werden alle ouders ondergedompeld
in alle items en konden ze hierover meedenken en
zeggen wat dit voor hen betekende.
Tijdens de pauze werden de post-its verwerkt en met
het dagelijks bestuur op een tijdslijn gezet. Deze lijn werd na de
pauze verduidelijkt zodat alle ouders die aanwezig waren een zicht kregen op de
planning op korte en middellange termijn.
Ouders die niet aanwezig waren, kregen een nieuwsbrief waarin ze ook konden
lezen dat ze het tijdspad op de website van de school konden vinden.
Directeur Carine Hellemans: "De doelstelling van dit hele gebeuren was om samen
met ouders na te denken over schoolse dingen die hun bezighouden en om hier als
school lessen uit te trekken en samen met het gehele team verbeteringen aan te
brengen waar nodig.
Ik denk dat deze doelstelling zeker bereikt is en door het tijdspad aan te leggen
hebben we ook een kader waarin we kunnen werken.
Als evaluatie waren er heel veel positieve reacties waardoor er op de tijdslijn al een
volgend ouderforum voorzien werd."

10 tips om veilig om te gaan met sociale media

Het GO! is een breed en open net. Daarom omarmen we sociale media als een nieuwe manier om met elkaar te communiceren.
Maar dat is niet altijd even evident. Hoe ga je als leerkracht en werknemer van het GO! om met sociale media?

Wees loyaal tegenover het GO!
en je school
Ook op Facebook, Twitter en andere
sociale media blijf je een werknemer van
het GO!. Hou dus ook daar rekening
met de waarden van ons pedagogisch
project: respectvol, verdraagzaam,
mondig, positief kritisch, leergierig,
verantwoordelijk, geëngageerd, sociaal,
zelfstandig, creatief. Jij bent onze
ambassadeur bij uitstek. Draag dus die
waarden uit.

Maak duidelijk dat je in eigen
naam spreekt
Spreek altijd in de ik-vorm. Geef
duidelijk aan dat het om je persoonlijke
opvattingen gaat. Zeker als het gesprek
over het GO! of jouw school gaat. Dat
kun je doen door aan je profiel een
‘disclaimer’ toe te voegen waarin je
aangeeft dat je niet namens het GO! of je
school spreekt .

(Bijvoorbeeld: “De hier gepubliceerde
mening is persoonlijk en
vertegenwoordigt niet het standpunt
van het GO!.”) Maak jezelf wel steeds
bekend als leerkracht. Geef eventueel
aan wat je functie is en waar je werkt,
in het bijzonder in gesprekken met een
link naar je eigen werkdomein of naar het
GO!. Om misverstanden te vermijden,
vermeld je het best expliciet je band met
het GO!.

Het internet vergeet niet
Wie schrijft, die blijft. Alles wat je op het
internet schrijft, blijft er staan en is door
anderen te bekijken. Besteed dus zorg
aan wat je schrijft en denk tweemaal na
vooraleer je iets online plaatst. Pas op
met felle standpunten, ook als ze niets
met je werk te maken hebben.

Oeps, foutje…
Dat kan iedereen overkomen. Geef
het gewoon toe en tracht de fout
te verhelpen. Bied zo nodig je
verontschuldigingen aan. Wis de tekst
waarin de fout staat niet (die kan immers
al lang gekopieerd zijn en elders op
het internet staan) maar voeg de juiste
informatie toe. Laat ook weten wat je
doet om de fout te corrigeren of om
informatie te achterhalen. Communiceer
altijd open en correct.

Ga respectvol om met andere
gebruikers
Toon respect voor andere
meningen, waarden, culturen en
levensbeschouwingen. Laster en
beledigingen zijn niet geoorloofd. Laat
je niet meeslepen in een verhitte of
eindeloze discussie. Merk je dat er over
het GO! of je school gesproken wordt en
denk je dat een reactie wenselijk is, geef
dit dan door aan de directeur.

Vrienden worden met leerlingen?
Om te communiceren met je leerlingen kun je
gebruik maken van Smartschool, onze eigen
digitale leeromgeving. Als je via sociale media
bevriend wordt met je leerlingen, meng je werk
en privé. Wees je er dan van bewust dat je
leerlingen in je privéleven kunnen kijken.

Bescherm de privacy

Vergeet het gesprek niet

Schend de privacy van anderen niet door
zonder hun toestemming persoonsgegevens
(namen, adressen, foto’s, …) te
verspreiden. Denk ook na vooraleer je je
eigen privégegevens verspreidt. Bekijk de
privacyinstellingen van je profiel op Facebook,
Twitter en andere sociale media eens. Op die
manier kun je al veel informatie afschermen
voor personen die er geen zaken mee hebben.

Niet elke boodschap is geschikt om via
sociale media mee te delen. Gaat het over
een moeilijk of gevoelig onderwerp, kies dan
eerder voor een persoonlijk gesprek. Dan kun
je beter rekening houden met de gevoelens
van je gesprekspartner en kan hij of zij meteen
feedback geven.

Respecteer het auteursrecht
Wil je via sociale media inhoud (tekst, foto,
video, muziek) verspreiden waarvan je niet de
auteur bent? Dat mag, maar vermeld dan altijd
de bron. Kopieer die niet, maar leg een link.
Maak je zelf foto-, video- of geluidsopnames
in de school en wil je die nadien via sociale
media verspreiden? Dan heb je de expliciete
toestemming van de leerling of ouder nodig als
de leerling duidelijk herkenbaar is. Ga na of die
toestemming gegeven is.

Kortom, gebruik je gezond
verstand
Doe niets op sociale media dat je ook in het
echte leven niet zou doen. Spreek zoals je
met echte personen zou spreken. Gedraag je
zoals je bij andere sociale gelegenheden (een
vergadering, feestje, …) zou doen.

Contact:
Heb je vragen, mail dan gerust naar
socialmedia@g-o.be.

nieuwbouw voor basisschool groenlaar: een school voor morgen !
Het idee
Scholen voor buitengewoon onderwijs zijn instellingen waar de
nadruk ligt op het op maat werken van de leerlingen. “Gewone”
klasjes bestaan niet. Er wordt gewerkt met wisselende
pedagogische eenheden. Leerlingen “verhuizen” regelmatig naar
andere werkhoeken en klassen.

De klassen kunnen met gesloten wand uitstekend gebruikt worden
voor de “klassieke” vorm van lesgeven. De instructiemomenten
zijn nog nodig in kleinere rustige groepen. Klasdoorbrekend kan
gebeuren met 2 of meerdere groepen. De brede gangen zijn
geschikt om met gesloten wand extra groepjes ruimte te geven en
met open wand een zeer ruim gevoel te krijgen.

Reacties van onze collega’s
De vraag
Veranderingen in de wereld zijn allemaal begonnen omdat er
iemand een vraag stelde. Wij kregen de mogelijkheid om ook een
vraag te stellen. Toen in 2007 de mogelijkheid werd geboden
om een project nieuwbouw voor onze school in te dienen was
dit dan de vraag : “Maak voor ons een school van morgen waar
hoekenwerk en openheid centraal staan”

De droomschool
Na het bekijken van een aantal ingediende studies van architecten
viel al snel de keuze op het project van de firma “Bovenbouw”.
De volgende sterke punten waren aanwezig :
•

Zeer open werking

•

1 wand kan gezien worden als volledig verschuifbaar

•

Klasvorm die uitnodigt tot hoekenwerk en openen van de
verschuifbare wand

•

Zeer makkelijke manier om klassen “open” te maken

•

Akoestische kwaliteit is optimaal

•

De grote schuifbare deuren/wanden zorgen voor een
openheid tussen de klassen, wat voor een zeer open werking
zorgt.

•

Deze open werking bevordert het goede teamgevoel
en samenhorigheid, zowel van de kinderen als van de
leerkrachten.

•

Door de open werking wordt er ook een zeer huiselijke en
gemoedelijke sfeer gecreëerd waardoor de kinderen zich goed
thuis voelen bij alle juffen.

•

Op het eerste zicht misschien kleine klassen, maar toch een
ruim gevoel.

•

Extra werk- en speelruimte door de polyvalente ruimte.

•

Goed geïsoleerd, geen geluidsoverlast naar de
bovenverdieping en omgekeerd.

•

Natuurlijke uitstraling van het gebouw en interieur.

•

Gelegen in een rustige en groene omgeving.

Schitterende kinderen
Niet alle kinderen zijn grote sterren, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen manier laten
schitteren. Klasdoorbrekend werken heeft vooral de bedoeling om alle kinderen evenveel kansen te
bieden.
•

Werken met heterogene groepjes vb. leerlingen van verschillende klassen worden gemengd.

•

Werken met homogene groepjes : tijdens een les wiskunde nemen de leerkrachten elk een
groepje van verschillend niveau.

•

Dezelfde activiteit op hetzelfde moment (ander niveau).

•

Verschillende activiteiten op hetzelfde moment vb. verschillende vormen van creativiteit met
verschillende groepjes.

•

Roulementsystemen waar leerlingen deel kunnen nemen aan een gevarieerd programma.

Wat wij als team willen bereiken is dat elke leerling gaat functioneren op de grens van zijn/haar
mogelijkheden. We willen onze kinderen zoveel mogelijk laten groeien. Stilstaan is achteruitgaan. We
letten erop dat we iedereen gelijke kansen geven. Differentiatie gebeurt klasintern maar door onze
open werking ook klas(sen)overschrijdend. De nieuwbouw biedt aangaande deze visie tal van nieuwe
mogelijkheden.

Stenen in de rivier

Soms legt iemand een steen in een rivier en verandert
zo een heel klein beetje de stroom van het water. Samen
gaan we nu nog meer stenen leggen om zeker te zijn dat
onze rivier een nieuwe baan zal volgen. Vernieuwingen
hebben echter tijd nodig.
Via gerichte nascholingen en samenwerkingsverbanden
met gelijkaardige scholen zijn we steen voor steen een
nieuwe werking aan het uitbouwen.

Ter informatie : Op een wedstrijd
uitgeschreven voor architectenbureaus
met als thema “de school voor morgen”
werd ons concept voorgedragen als
winnaar. Meerdere scholen zullen ons
voorbeeld volgen. Voor ons is dit een
uitdaging naar de toekomst toe.

aan de slag: de aftrap in basischool de linde

Op donderdag 30 augustus organiseerde basisschool De Linde naar het
voorbeeld van enkele andere scholen van de scholengroep voor het eerst

De Aftrap.
De school nodigde alle leerlingen met hun ouders uit om op een leuke
manier de vakantie uit te zwaaien en het nieuwe schooljaar te verwelkomen,
maar ook om de angst voor het onbekende weg te nemen. (Dan denken we
vooral aan de kleutertjes, de leerlingen van het 1ste leerjaar en de nieuwe
leerlingen.) De drempel op de 1ste schooldag wordt zo veel lager.
De aanwezigen werden begroet door de directeur, die van de gelegenheid
gebruik maakte om in naam van de oudervereniging alle leerlingen een
fluohesje te schenken.
Nadat enkele leerlingen het nieuwe schooljaar letterlijk “aftrapten”, was
er de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe juf of meester, de
nieuwe klas en eventuele nieuwe klasgenootjes.
Nadien was iedereen welkom op de Vlaamse kermis om samen gezellig
bij te praten met een fris drankje en een lekkere pannenkoek. Jong en
oud konden ondertussen ook aloude Vlaamse volkspelen uitproberen.

Er waren niets dan positieve
reacties te horen! Dit lijkt de start
van een mooie traditie.
En werd het doel bereikt? Ja
hoor. Op 3 september stapte
bijna geen enkele kleuter
al huilend de schoolpoort
binnen!

