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Scholengroep Rivierenland herstructureert!
Op 1 september 2014 voert Scholengroep Rivierenland een herstructurering door.
Hierbij zijn vijf scholen betrokken. De Raad van Bestuur besliste hierover op 18
maart.
Een mededeling van de Raad van Bestuur over een herstructurering? Het roept bij velen
het beeld op van bedrijfssluitingen, afvloeiing en afdanking van personeel. Wij kunnen
U gerust stellen: alvast deze herstructureringen hebben geen negatieve gevolgen, noch
voor het personeel, noch voor de leerlingen en evenmin voor het onderwijsaanbod.

10 jaar ‘t Krijtlijntje

In het basisonderwijs wordt de methodekleuterschool Villa Kakelbont in Boom
losgekoppeld van Freinetschool Klim-op in Tisselt om verder als vestigingsplaats
van basisschool Boom Park te functioneren. ’t Kawautertje, nu vestigingsplaats van
de Willebroekse basisschool ’t Venneke, wordt formeel een vestigingsplaats van de
freinetschool Klim-op in Tisselt.
De beslissing van de Raad van Bestuur vermeldt uitdrukkelijk dat de directeur van
’t Venneke de leiding van ’t Kawautertje op zich zal blijven nemen. De kleuterjuffen
van ’t Kawautertje behouden hun statutaire rechten en kunnen met ingang van 1
september 2014 een affectatie krijgen aan hun nieuwe school en blijven werken in
‘t Kawautertje.
In het secundair onderwijs wordt de eerste graad van Technisch Atheneum Den
Biezerd losgekoppeld en gevoegd bij Middenschool Den Brandt. Zo ontstaat in de
Rupelstreek vanaf volgend schooljaar een hele sterke en brede eerste graad in
Middenschool Den Brandt, met vestigingsplaatsen in Boom, Aartselaar en Niel.
Wij anticiperen hiermee op de aangekondigde hervorming van het secundair
onderwijs. De nieuwe structuur zal de school toelaten om de talenten van elke
leerling maximaal te screenen en te ontplooien. Na de eerste twee jaar secundair
onderwijs kunnen zij zo de best mogelijke keuze voor hun vervolgstudie maken.
Ook hier stipuleert de beslissing van de Raad van Bestuur dat de directeur van
Technisch Atheneum Den Biezerd de leiding zal hebben over de eerste graad op de
campus in Niel. En net zoals in het basisonderwijs waarborgen wij de rechten van de
personeelsleden. Vastbenoemde personeelsleden kunnen voor het volume van hun
vaste benoeming een nieuwe affectatie aanvragen in Middenschool Den Brandt.

‘t Krijtlijntje viert zijn tiende
verjaardag en krijgt een nieuw
kleedje. Nieuwsgierig naar het
allereerste nummer, surf dan naar
www.rvl.be.

Deze beslissingen gebeuren weloverwogen en na een grondige voorbereiding.
De rode draad hierbij is tweedelig: het behoud van ons onderwijsaanbod en de
versterking van de doorstroming.
In het basisonderwijs willen wij de doorstroming uit Villa Kakelbont naar onze
Boomse basisscholen fors verbeteren. De sterke doorstroom vanuit ’t Kawautertje
naar ons basisonderwijs in Willebroek wordt niet bedreigd. Het versterken van de
doorstroming tussen kleuter- en lager en tussen lager en secundair onderwijs is voor
onze scholengroep een belangrijke beleidsprioriteit. Dit is geen vrijblijvende stelling.
Wij verwachten van elke school en van elk personeelslid hierrond engagement
en inzet. De scholengroep heeft toegezegd om de acties hieromtrent tussen Villa
Kakelbont en Boom Park te ondersteunen.
In het secundair onderwijs hopen wij de instroom in het eerste leerjaar van de
eerste graad te verhogen. Met name in Den Biezerd is dit al jaren een structureel
probleem. De nieuwe structuur creëert ook hier nieuwe kansen, niet in het minst
voor de technische en beroepsafdelingen van de school. En ook hier zegt de
scholengroep haar steun toe aan acties vanuit de scholen en de schoolteams.
Het studieaanbod in de hoofdzetel in Boom breidt dankzij de herstructurering uit
met de basisoptie sociale en technische vorming. De school was al jaren vragende
partij hiervoor, maar kon omwille van beleidsbeslissingen op Vlaams niveau dit in
het verleden niet aanbieden. Vanaf 1 september 2014 kan dit nu dus wel.

Luc Van Gasse
Algemeen Directeur

In het vorige ‘t Krijtlijntje vertelden
we over het Memorandum van het
GO! Op de volgende link: http://
issuu.com/go_onderwijs/docs/
go__memorandum_2014 kan u het
volledige dossier lezen.

Muziekacademie Willebroek valt in de prijzen bij 49e Wedstrijd Belfius Classics

Muziekacademie Willebroek is
Academie van 2013
De Academie voor Muziek en Woord in Willebroek
nam in november 2013 deel aan de 49e Wedstrijd
Belfius Classics. Vijf leerlingen werden laureaat
en de academie won de ‘Prijs van de Academie’
van het jaar. De proclamatie van de nationale
muziekwedstrijd ging 8 maart door in de Koninklijke
Muntschouwburg van Brussel.
“Ik wilde de prijs heel graag winnen. En nu is het zover.” Christine
Segers, directeur van de muziekacademie van Willebroek,
is gelukkig. De academie kreeg op 8 maart de Prijs van de
Academie 2013. De school ontving die prijs naar aanleiding
van de nationale muziekwedstrijd Belfius Classics van de
Belfius Bank. De academie die in verhouding tot de grootte
van de school de meeste laureaten heeft, wint. “Het gaat over
een geldprijs van 3000 euro”, vertelt directeur Segers. “Met
dat bedrag gaan we natuurlijk een koperen blaasinstrument
kopen.”

Koperblazers jong en talentvol
De reden dat het geldbedrag naar een koperen blaasinstrument
gaat, is eenvoudig. De vijf laureaten in de nationale
muziekwedstrijd maken immers allemaal deel uit van de
koperklas, groep koperblazers onder leiding van Frans Violet,
die ook de Brassband en de Young Brassband van Willebroek
leidt.
Tineke Doom (Tenor horn) en Leen Vandenhende (bariton)
haalden de hoogste scores. Zij kregen een geldprijs en mochten
op 8 maart nog een minirecital spelen in de Koninklijke
Muntschouwburg. Ook Jonas Violet (bariton), Lode Violet
(trompet), en Mathias Vleugels (Kornet) scoorden hoog. De

vijf jongeren tussen 18 en 29 jaar zijn blij met het resultaat,
maar blijven nuchter. Enkele van hen spelen bij de opera,
hebben concerten in binnen- en buitenland, en binnenkort
nemen ze als Belgisch kampioen deel aan het Europese
Brassbandkampioenschap in Schotland. “Omdat we bij de
Belfius Classics goed scoorden, kregen we van de bank nog
sponsorgeld om met de Brassband naar Schotland te gaan.
Dat vonden we fantastisch”, vertellen de jongeren enthousiast.

Brassband Willebroek
De Academie voor Muziek en Woord in Willebroek staat
bekend om haar uitstekende opleiding Koperblazers. Dit
heeft de Academie te danken aan haar goede koperleraars
waaronder Frans Violet, die binnen de brassbandwereld in
binnen-en buitenland bekendheid geniet. Ook gaat Frans
Violet regelmatig naar Frankrijk, Scandinavië, Engeland, …
om topbands te dirigeren voor concerten en wedstrijden.
Er zijn 75 leerlingen die een koperen instrument bespelen en
sommigen komen zelfs uit Antwerpen, Sint-Niklaas, Lommel en
Leuven, … om les te volgen. Een deel van die leerlingen speelt
ook in de Brassband of de Young Brassband van Willebroek
die vanuit de academie is ontstaan. Zoals vermeld doet de
Brassband op 2 en 3 mei mee aan het Europese kampioenschap
Brassband in Schotland. De groep was al drie keer Europees
kampioen en met zijn jonge ploeg hoopt Frans Violet voor de
vierde keer de titel binnen te halen.
De vijf laureaten in de Belfius Classics wilden graag meedoen
aan de Europese Sollistenwedstrijd Koperblazers, maar die valt
samen met het Europees Kampioenschap Brassband. “Jammer,
maar de Brassband gaat voor”, zeggen de jongeren in koor.
“Onze hechte groep staat altijd op één!”

M

Academisc

et de baseline ‘Zetelgesprekken over onze
(scholen)groep’ kondigde Scholengroep
Rivierenland zijn academische zitting op
zaterdag 15 maart aan. Het evenement
ging door op de hoofdzetel van de
scholengroep in Bornem.

Algemeen directeur, Luc Van Gasse: “Scholengroep
Rivierenland wil met het initiatief natuurlijk de
erkentelijkheid uitdrukken voor al wie zich inzet voor
onze scholen. Daarnaast willen wij ook aandacht voor
beleidsopties van onze scholen en de scholengroep.”

Rivierenland vindt de begeleiding van starters zeer belangrijk.
Algemeen directeur, Luc Van Gasse, gaf uitleg over de toekomstige
begeleidingsprojecten en jonge leerkracht, Renée Van Onckelen,
vertelde over haar eerste stappen in het onderwijs en de hulp die
ze daarbij kreeg.

Zetelgesprekken
De scholengroep koos deze academische zitting voor live
interviewtjes, zetelgesprekken, in plaats van speeches.
De scholengroep en de Raad van Bestuur: De nieuwe
Raad van Bestuur van Scholengroep Rivierenland
komt op 1 april voor de eerste keer samen. Ella
Desmedt, het nieuwe lid van de Raad van Bestuur,
en Jo Roels, de voorzitter van de Raad van Bestuur,
praatten over het belang en het reilen en zeilen
van een Raad van Bestuur in een scholengroep.
Cultuur en talentontwikkeling: Voor de academie
van Willebroek, die door de Belfius Bank tijdens de
Belfius Classics werd uitgeroepen tot Academie van
2013, is cultuur zeer belangrijk. Christine Segers,
directeur van de academie, en Erna Cool, eredirecteur van basisschool HIMO, hadden het over de
culturele talentontwikkeling van leerlingen in de klas.
Goede leerkrachten maken goede scholen: Begin
januari kwam Scholengroep Rivierenland in de
belangstelling met de ondertekening van het
Starterspact van het vakblad Klasse. Scholengroep

Raymonda Verdyck virtueel
De afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap, Raymonda Verdyck, sprak via korte
videoboodschappen het publiek bij elk thema toe. Ze wees onder
andere op het belang van een scholengroep en een Raad van
Bestuur, en droomde luidop van een grotere samenwerking tussen
het Deeltijds Kunstonderwijs en het regulier onderwijs.

che Zitting

Young Brassband Willebroek

De verschillende zetelgesprekken werden afgewisseld door
de dertig muzikanten van de Young Brassband Willebroek,
de jongerenploeg van de Willebroekse brassband die
huidig Belgisch kampioen is. De muzikanten brachten
onder leiding van dirigent Frans Violet nummers als With
Fire and Sword van Peter Graham en An Untold Story van
Paul Lovatt-Cooper. Het publiek werd er even stil van.

25 jaar GO!/15 jaar scholengroep
Jo Roels: “Het GO! bestaat 25 jaar. Ik werd voorzitter
van de Lokale Raad van Willebroek, die uit twee
middelbare scholen bestond: echt kleinschalig
vergeleken met onze scholengroep. Wij hadden ook
niet veel bevoegdheden en stonden volledig onder
toezicht van Brussel.
Vandaag is dat anders: het niveau scholengroep
heeft veel bevoegdheden. De beslissingen van
de Raad van Bestuur worden grondig voorbereid.
Binnen onze scholengroep is een goede
samenwerking. Wij zijn een sterke organisatie, met
oog voor de toekomst.”

Verfrissende receptie
Domeinverantwoordelijke van het domein
in Bornem, Magda Heyninck, kreeg het
laatste woord van Raymonda Verdyck.
Zij bedankte de sprekers met een bosje
bloemen en nodigde iedereen uit voor de
receptie. De genodigden en hun partners
bespraken de zetelgesprekken bij een
hapje en een drankje.

Officieel kandideren, een must!

Voor wie niet vastbenoemd is en volgend schooljaar bij ons wil werken!
Of je nu wil lesgeven of een ondersteunende functie in een school of instelling van Scholengroep Rivierenland ambieert,
om in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling moet je vóór 15 juni 2014 elektronisch kandideren via de
website van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (www.go-jobs.be).
Als je je kandidatuur correct hebt ingediend, kom je in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling in alle instellingen van
de scholengroep en alle geselecteerde wervingsambten waarvoor je de aanvraag hebt ingediend. Bij je aanmelding
in het systeem, zal je onmiddellijk een paswoord worden toegekend. Een ingediende kandidatuur is geldig voor één
schooljaar en moet jaarlijks vóór 15 juni ingediend worden. Aanvragen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden
beschouwd als laattijdige of spontane sollicitaties. Je hebt dan geen prioriteit.
Als je een aanvraag hebt ingediend voor het schooljaar
2013-2014, zal je een e-mail ontvangen met de vraag
om je kandidatuur elektronisch te hernieuwen. Dit
bericht zal ook je paswoord bevatten, waarmee je je kan
aanmelden in het systeem om vervolgens je gegevens
aan te passen of aan te vullen. De kans bestaat evenwel
dat je geen e-mail ontvangt. In dat geval kan je best zelf
het initiatief nemen om je kandidatuur elektronisch te
vernieuwen. Kandidaten die hun paswoord vergeten zijn,
kunnen hiervoor steeds terecht bij de helpdesk van de
internettoepassing: tijdens de kantooruren telefonisch
op 02/790 97 77 of via e-mail: helpdesk@g-o.be.
Ben je vastbenoemd, maar ambieer je een tijdelijke aanstelling in een ander wervingsambt dan het ambt van je
vaste benoeming of in een andere instelling dan de instelling van affectatie? Dan moet je daarvoor ook elektronisch
kandideren. Op het moment van de aanstelling moet je uiteraard steeds in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs
dat voor het betrokken ambt is vastgelegd.

Je aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
Om je recht op een aanstelling van doorlopende duur te verkrijgen, moet je gebruikmaken van het standaardformulier
‘Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’. Dit formulier is vanaf
25 april verkrijgbaar op je schoolsecretariaat of je kan het downloaden op de website van scholengroep Rivierenland
bij ‘Jobs/wervingsambten’.
Het decreet rechtspositie bepaalt dat de aanvraag vóór 15 juni 2014 aangetekend moet worden verstuurd naar de
Raad van Bestuur van Scholengroep Rivierenland, Lindestraat 123 A te Bornem. De poststempel geldt als bewijs dat
de aanvraag vóór 15 juni 2014 werd opgestuurd. Elektronisch kandideren is helaas onmogelijk.
Het is van het grootste belang dat je het aanvraagformulier correct en volledig invult, zo niet kan de geldigheid van
je kandidatuur in het gedrang komen.
Als je in een of meer instellingen van scholengroep Rivierenland één keer effectief werd aangesteld voor doorlopende
duur, dan geldt dit vanaf dat ogenblik als een over de schooljaren heen doorlopende kandidatuur voor dat ambt. In
dit geval moet je dus geen nieuwe kandidatuurstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur indienen.
Door een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in te dienen, voldoe je ook aan de
voorwaarde voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. Je bent niet verplicht een afzonderlijke elektronische aanvraag
voor een tijdelijke aanstelling in te dienen, tenzij je voor een ander ambt in aanmerking wenst te komen dan datgene
waarvoor je TADD-gerechtigd bent of indien je bij een andere scholengroep wil kandideren voor een tijdelijke
aanstelling.
Wanneer je je recht op een doorlopende aanstelling wil uitbreiden naar een ander ambt/vak waarvoor je geen vereist,
maar een voldoende geacht diploma bezit, moet je een nieuwe TADD-aanvraag indienen. Dit is ook het geval als je in
een andere scholengroep je recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur wil aanvragen.
Als je gedeeltelijk vastbenoemd bent en voor het resterende deel van je opdracht minstens 1 keer als TADD-er bent
aangesteld, hoef je daarvoor geen TADD-aanvraag meer in te dienen. Voor uitbreiding van je vaste benoeming moet
je aan de TADD-voorwaarden voldoen. Tevens moet je op 31 december voorafgaand aan de uitbreiding van de vaste
benoeming minstens voor 1 uur als TADD-er zijn aangesteld in het ambt waarvoor je de uitbreiding wenst.

Scholengroep Rivierenland zorgt voor Vlaamse primeur
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Alle directeurs ondertekenen
Starterspact
e directeurs van de 21 scholen en centra van onze
scholengroep ondertekenden dinsdag 7 januari
het Starterspact van Klasse. Deze ondertekening
kreeg ruime aandacht in de pers.

“Eén op de vijf startende leraren in het secundair onderwijs
stapt binnen de vijf jaar weer uit het beroep, in het
basisonderwijs één op de acht.” Met die woorden lanceerde
het vakblad Klasse in januari het project ‘Pas voor de klas’.
Aan de hand van het Starterspact, een poster met elf
engagementen die je als school kon ondertekenen, deed
het magazine een warme oproep om startende leerkrachten
beter te begeleiden.
Voor onze scholengroep is de begeleiding van starters enorm
belangrijk. Wij werken daar al jaren aan. Dit gebeurt in de
eerste plaats op de school zelf, maar het overkoepelende
niveau kan zeker een meerwaarde bieden. Al onze directeurs
stonden daarom volledig achter het project van Klasse en
tekenden één dag na de bekendmaking van het project,
én in aanwezigheid van Wouter Bulckaert van Klasse, het
Starterspact.

Welbevinden hoog
Zoals het Starterspact veronderstelt, heb je voor een goede
werking twee sterke polen nodig: enerzijds het individu,
maar anderzijds ook een organisatie en een schoolcultuur
die goed werken stimuleren en mogelijk maken. Daar
peilt de scholengroep tweejaarlijks naar in de bevraging
‘Welbevinden van het personeel’. De analyses gebeuren in
de eerste plaats op schoolniveau.
Door een filter ‘minder dan drie jaar dienst’ te gebruiken,
kunnen wij nagaan hoe collega’s met minder dan 3 jaren
dienst tegen de werking aankijken.
99 collega’s met minder dan 3 jaar dienst namen in mei 2013
deel aan de bevraging. Hieruit leert onze scholengroep dat
het algemeen welbevinden met bijna 90% positieve respons
ook bij de starters zeer hoog ligt, zowel in het basis- als in het
secundair onderwijs. Toch zien wij ook hier verschillen tussen
scholen. 65 procent van de starters zegt dat de school hen
goed begeleidt, 22 procent vindt dat niet. Nu we dit in kaart
brachten, kunnen we de scholen van elkaar laten leren.
Geen enkele starter geeft aan spijt te hebben van de keuze
voor het onderwijs. In het basisonderwijs zijn er 16%
twijfelaars, in het secundair onderwijs is dit amper 4%. Dit
zijn ongetwijfeld positieve signalen. Schijnbaar zijn ze ook
in tegenstelling met de algemene teneur die wijst op een
zeer grote uitval bij starters. De scholengroep ziet dit als een
succes en een aanmoediging om jonge collega’s nog meer te
ondersteunen.

Goede scholen maken goede leerkrachten
Bij de ondertekening van het Starterspact, door de 21
directeurs, was heel wat pers aanwezig. De regionale zender
RTV zond een reportage uit en onze coördinerend directeur
secundair onderwijs, Conny Romswinkel, was te gast bij hun
programma ‘Onder vijf ogen’. Later werd het ondertekende
Starterspact gekopieerd en opgehangen in alle leraarskamers
voor een fotowedstrijd van Klasse. De foto kwam niet in het
vakblad, maar dat was niet de belangrijkste doelstelling. De
vele creatieve foto’s zullen ongetwijfeld nog gepast gebruikt
worden binnen de scholen en de scholengroep, zoals nu op
de achterkant van dit magazine.
Het project van Klasse was fijn, maar is zeker geen
eindpunt. Vanaf volgend schooljaar brengen wij op een
onderbouwde wijze de competenties van beginnende
leerkrachten met een competentiescan in kaart, zodat de
nieuwe collega’s nog beter kunnen begeleid worden. Twee
doelen staan bij het gebruik van die scan voorop: samen
met de nieuwe collega gericht een ontwikkelingstraject
uittekenen en tegelijkertijd het uitvallen van startende
personeelsleden een halt toe roepen. De introductie van
de competentiescan is overigens niet de enige upgrade
van de startersbegeleiding die volgend schooljaar van
start gaat. Het is er wel een belangrijk onderdeel van.

120 STARTERS ELK SCHOOLJAAR

BETER

BEGELEIDEN!

