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Starterspact
in uitvoering
Alle directies van onze scholengroep ondertekenden op
7 januari het Starterspact van het onderwijsblad Klasse,
een engagement om startende leerkrachten nog beter te
begeleiden.
De voorbije maanden concretiseerden wij dit engagement.
Het meest zichtbare wordt vanzelfsprekend het gebruik
van de competentiescan. Het rapport geeft zowel de
startende collega als de directeur een beter zicht op de
competenties. Wij hopen hierdoor de eigen ontwikkeling
en de begeleiding vanuit de school te versterken. Met
de syndicale organisaties werd hierrond een akkoord
afgesloten, na verschillende opbouwende gesprekken. Dit
is trouwens ook het geval voor de rol van de coach in het
begeleidingstraject.
Meer dan 40 collega’s zullen in onze onderwijsinstellingen
het volgende schooljaar de rol van coach opnemen. Zij
spelen een heel belangrijke rol in het groeiproces van de
startende collega’s.
Natuurlijk heeft elke onderwijsinstelling een eigen
cultuur en eigen procedures. Die willen wij ook ten volle
respecteren. Wij willen vanuit de scholengroep de scholen
en centra wel helpen om hun beleid te versterken.
Vanaf volgend schooljaar zal de werking van de coach in
al onze onderwijsinstellingen op een veel structurelere
manier kunnen gebeuren. De coach krijgt ook een duidelijke
taakomschrijving en terugkoppelingsmomenten naar de
directies worden voorzien. Een coach moet in de eerste
plaats inspireren en mensen helpen zichzelf te ontwikkelen.
Daarom ook wordt voor de coaches een cursus ‘inspirerend
coachen’ voorzien.
De coaches werden in juni al een eerste maal samengebracht
in een vormingsmoment over hun rol en hun positie in
het begeleidingsproces. Coach zijn is een heel uitdagende
taak. Naast het engagement vereist het veel bijkomende
vaardigheden. Het feit dat de directeur de begeleiding van
een of meerdere starters aan een collega toevertrouwt, is
overigens een overduidelijk teken van waardering voor de
capaciteiten en de werking van de toekomstige coach.
De eerste weken van het schooljaar focust de begeleiding
van de starters op het onthaal. Daarna krijgen inhoudelijke
aspecten van het werk meer aandacht, bijvoorbeeld
de voorbereiding van het eerste oudercontact. Een
belangrijke taak van het coachen is natuurlijk ook het
bijwonen van lessen en de nabespreking ervan. Les geven
is en blijft de voornaamste taak van de leraar. Logisch dus
dat de coaches ook daar ondersteuning geven. Die betere
ondersteuning hebben wij als scholengroep toegezegd bij
de ondertekening van het starterspact.

Luc Van Gasse
Algemeen directeur
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wemdossier
toegelicht en uitgediept

‘Kunnen zwemmen’ is opgenomen in
de eindtermen van het basisonderwijs.
Scholen zijn verplicht voor één
leerlingengroep zwemlessen te
organiseren.
Ervaring met buitenschoolse
zwemcursussen toont aan dat een
instructie van gemiddeld vijftien sessies
volstaat om te leren zwemmen. Eén
schooljaar volstaat dus om te voldoen
aan de eindterm ‘kunnen zwemmen’.
Sinds het schooljaar 2000-2001 heeft
elk kind in het lager onderwijs recht
op één schooljaar gratis zwemmen.
Dat betekent dat de school voor elke
leerling gedurende één schooljaar de
kosten voor het vervoer naar en van
het zwembad en de kosten van de
toegangsprijs tot het zwembad draagt.
(www.klasse.be/ouders/26425/
moet-mijn-kind-zwemles-krijgen-op-school/)

De voorbije maanden kwam de problematiek van het schoolzwemmen in onze regio volop in het daglicht.
De beslissing van onze scholengroep om de exploitatie in juni 2015 stop te zetten kwam bijna gelijktijdig
met de aankondiging van de gemeente Boom dat zij het openluchtzwembad na de zomer van 2014 zullen
sluiten.
Binnen Scholengroep Rivierenland is het probleem van het al dan niet verder gebruiken van het eigen zwembad
twee jaar lang in al zijn aspecten bekeken.
Natuurlijk hebben wij tijdens besprekingen op het College van Directeurs en de Raad van Bestuur
vooral de focus gelegd op de problematiek van het schoolzwemmen. In feite werd het onderzoek en de
daaropvolgende besprekingen gevoerd op 3 belangrijke aslijnen:
1° pedagogische aspecten
2° financiële gevolgen
3° schoolorganisatie en aantrekkelijkheid van onze scholen
Wij gaan hieronder dieper in op deze materie.
Uit een doorlichtingsverslag
Wat moet?
van de inspectie BaO
Wat scholen aan de leerlingen moeten bijbrengen is in de
eerste plaats door het Vlaamse Parlement vastgelegd in
eindtermen. Het onderwijstijdschrift Klasse vat voor het
basisonderwijs goed samen wat de basisscholen moeten.
U kan het citaat op de vorige pagina lezen.
Deze eindtermen zijn natuurlijk het minimum. Scholen
mogen meer doen. Onze basisscholen deden dat ook: voor
de lagere scholen werd 1 lestijd per week vrij gemaakt
voor zwemmen. Maar voor de meeste leerlingen betekent
dat ook nog eens twee busritten of wandelingen van en
naar het zwembad. De onderwijsinspectie formuleert
bij doorlichtingen van scholen dan ook regelmatig
opmerkingen over het niet optimaal benutten van de
lestijd.
Voor de secundaire scholen liggen de eisen – met
uitzondering natuurlijk van de sportafdelingen van
Atheneum Boom – veel lager. Ook hier hebben de directies
precies in kaart gebracht wat de leerplannen van scholen
verwachten.

Enkele bijkomende aspecten belemmeren een
evenwichtig gedoseerd aanbod voor maximaal effect
bij elk kind. Het zwemmen wordt overgeaccentueerd.
Van de 33 motorische competenties uit de eindtermen
handelen er slechts twee over ‘zwemmen’ (m.n. de
eindtermen 1.24 en 1.25). Daarvoor gaat elke klas
per schooljaar, zowat drie maanden lang wekelijks
zwemmen, naar rata van twee lestijden per week.
Zes jaar lang en dat ten koste van de overige
bewegingsdomeinen die hierdoor in de verdrukking
komen...
Relevante aspecten die de school moet verbeteren
Leerplanrealisatie
Niettegenstaande de reeds geleverde inspanningen
kan de school voor het lager onderwijs nog onvoldoende
aantonen dat de eindtermen lichamelijke opvoeding
op een gegradeerde en continue wijze gerealiseerd
worden.

Oog voor lange termijn
Een zwembad uitbaten is een heel dure bedoening. Tenzij men overstapt op zeer hoge inkomprijzen (zoals in
de commerciële zwembaden) is een groot jaarlijks deficit onvermijdelijk. Voor onze scholengroep werd dit
bedrag berekend op 200.000 euro. Daarnaast dienen er periodiek grote investeringen te gebeuren. Net zoals
voor publieke zwembaden kan dit voor onze scholengroep geraamd worden op 100.000 euro investeringen
op jaarbasis. Voor de komende jaren diende onze scholengroep naar schatting 600.000 euro vrij te maken
voor noodzakelijke investeringen. Dit alles heeft natuurlijk een heel grote impact op de schoolbudgetten. De
jaarlijks te voorziene 100.000 euro investeringen komen overeen met het bouwen van twee klaslokalen elk
jaar.
Uit het onderzoek van beschikbare zwembanen in de regio is gebleken dat er genoeg capaciteit kon worden
gevonden om al onze leerlingen voldoende te laten zwemmen voor het bereiken van de eindtermen en
leerplandoelstellingen. Met de gemeentebesturen werd onderhandeld om nog extra banen te kunnen
gebruiken. Onze leerlingen zijn zo de komende jaren verzekerd van zwemlessen op een redelijke afstand van
de eigen school. Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, blijkt uit de sluitingsgolf van zwembaden in de regio en
in Vlaanderen. Op lange termijn stellen zich hier inderdaad grote uitdagingen. Daarom was het voor onze
scholen heel belangrijk om zo snel als mogelijk de nog beschikbare zwemtijden in de regio in te nemen. Zo
kunnen wij de realisatie van de leerplandoelstellingen inzake zwemmen voor elke school veilig stellen.
Wij kunnen alleen maar hopen dat de gesprekken tussen de verschillende lokale besturen er zullen voor
zorgen dat er voor school-, sport- en publiek zwemmen voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn. Iedereen
is het er over eens dat deze taak niet mag doorgeschoven worden naar onze scholengroep of een ander
schoolbestuur.

Sportieve scholen
De leerlingen van de sportafdelingen van Atheneum
Boom zullen vanaf volgend schooljaar gebruik maken
van het gemeentelijk zwembad van Aartselaar. Het
aantal zwemminuten blijft gelijk aan de huidige
situatie. Voor de leerlingen en de school brengt dit
geen meerkosten met zich mee. Al onze scholen uit de
Rupelstreek zullen dus de komende jaren in Aartselaar
zwemmen. De Willebroekse basisscholen kunnen in
het zwembad De Druppelteen terecht. De scholen uit
Klein-Brabant blijven verder in Bornem zwemmen.
Alle basisscholen zullen vanaf volgend schooljaar
hun zwem- en sportorganisatie aanpassen. Al op het
seminarie in 2012 hadden de betrokken directies
afgesproken om na te denken over hoe zij hun lessen
lichamelijke opvoeding en sport breder zouden
kunnen organiseren. Beslist werd dat deze visie in de
loop van 2014 in de scholen zal uitgewerkt worden.
Daarom ook is voorzien dat het schooljaar 2014 – 2015
een overgangsjaar zal zijn. Het zwembad is ook nog
beperkt beschikbaar voor scholen die dit wensen. De
exploitatiekosten zullen in dit schooljaar uit de reserves
van de scholengroep betaald worden.
Voor de basisscholen is de herdenking van de lessen
lichamelijke opvoeding en sport natuurlijk een hele
klus met een enorme impact op de schoolwerking.
En zoals vaak roept verandering ook weerstand op.
Een lezing van de doorlichtingsverslagen maakt echter
duidelijk dat de keuze om het schoolzwemmen sterk
te reduceren, onvermijdelijk is. Vanuit het oogpunt van
realisatie van leerplandoelstellingen is het de enige
juiste keuze.
Het momentum
Een sportieve school zijn, is niet enkel belangrijk
voor de sportschool. Het is ook een opdracht voor
onze scholen om leerlingen bij te brengen dat zij een
goede gezondheid en goede leefgewoonten moeten
nastreven. Lichaamsbeweging en sport nemen hier een
cruciale plaats in. Voor onze basisscholen openen zich
hier nieuwe perspectieven door minder te focussen op
zwemmen. Specifiek voor de basisscholen is dat er nog
heel veel extra geld beschikbaar komt. Geld dat scholen
desgevallend kunnen gebruiken voor sportacties.
Het is aan de (basis)scholen om de komende maanden
op schoolniveau een concrete invulling te geven aan
de visie op lichamelijke opvoeding en sport. Dat kan
verschillen van school tot school. Scholen moeten
daarbij verder durven kijken dan de eigen schoolmuren.
Een brede school zijn, betekent ook dat maximaal
de gemeentelijke sportinfrastructuur gebruikt
wordt en dat ook bijvoorbeeld externe deskundige
lesgevers worden uitgenodigd. De uitdieping van het
zwemdossier creëert zo een echt momentum voor
onze scholen en voor iedereen die lichaamsbeweging
en sport belangrijk vindt in het opvoedingsproces.

Nieuwe Raad

Scholengroep Rivierenland heeft een nieuwe Raad van Bestuur.
In dit ‘t Krijtlijntje stellen we de leden graag aan u voor.

Hoe onze scholengroep bestuurd wordt, is omschreven in het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs:
“De scholengroepen worden bestuurd door een algemene vergadering, een Raad van Bestuur, een College van Directeurs
en een algemeen directeur.” Samen vormen zij het schoolbestuur binnen de regio Rivierenland.
De Raden van Bestuur worden om de vier jaar verkozen door de leden van de schoolraden. Dat gebeurde in oktober – november
van vorig jaar. De nieuwe Raad van Bestuur is op 1 april geïnstalleerd. De leden van de Raad van Bestuur hebben een groot hart
voor onze scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Wij stellen ze dan ook graag aan u voor in dit nummer
van ’t Krijtlijntje.
Dhr. Jo Roels is opnieuw verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij situeert de rol van de Raad van Bestuur als
volgt: “De Raad van Bestuur is een bestuursorgaan waar krijtlijnen worden uitgezet. Het zijn echter de personeelsleden in de
onderwijsinstellingen die het alle dagen moeten waarmaken in hun werking.”
De Raad van Bestuur vergadert maandelijks. De vergaderingen worden voorbereid door de algemeen directeur en het College
van Directeurs bespreekt alle punten voorafgaandelijk. De Raad van Bestuur heeft uitgebreide bevoegdheden. De beslissingen
kunnen een grote impact hebben op de werking van de onderwijsinstellingen.
Het bijzonder decreet bepaalt dat de algemeen directeur de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwoont met adviserende
stem. In onze scholengroep wonen ook de financieel directeur, de personeelsdirecteur en de coördinerend directeurs de
vergaderingen bij.
“De sterkte van de Raden van Bestuur van onze
scholengroepen is dat zij een aantal taken op
zich nemen waardoor zij scholen het comfort
geven hun onderwijstaak ten volle uit te voeren.
Bovendien hebben zij de mogelijkheid om
na te denken over hoe onderwijs binnen een
bepaalde regio moet evolueren en dat over alle
onderwijsniveaus heen.”

Luc Van Gasse
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De Schorre en Den Biezerd maken eigen promofilm

YouTube-scholen
Basisschool De Schorre in Sint-Amands en Technisch
Atheneum Den Biezerd in Niel bieden via een promofilm
een kijkje achter de schermen. Het productiehuis Dimorf
zorgde voor de technische kant van de opname, terwijl de
leerlingen voor een dagje acteur waren.
‘GO! proudly presents’. Met die woorden presenteert het
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de twee korte
promofilmpjes. Maar het GO! is niet de enige die trots is,
ook de directeurs van de twee scholen zijn zeer tevreden.
Katleen Michiels, Basisschool De Schorre:
“Hoe kan je beter op een snelle manier een boodschap aan
een zo breed mogelijk publiek overbrengen, dan door een
filmopname te verspreiden via de website en de sociale
media? De leerlingen en het personeel van BS De Schorre
figureerden in het filmpje van 4 minuten, waarin ze onder
andere de groene speel- en leeromgeving voorstellen aan
ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren).
Het resultaat van de filmopname plaatsten we op de
website van de school, zodat alles van daaruit kan gedeeld
worden. Betrokkenen delen ‘hun’ filmpje maar al te graag
en op die manier bereik je al gauw een grote groep mensen.
Positieve reacties uit diverse hoeken en videostatistieken
wijzen dan ook uit dat het filmpje al vaak is bekeken.”

Wie de filmpjes nog niet zag voorbijkomen,
kan een kijkje nemen
op de websites van de scholen:
www.denbiezerd.be
www.bsdeschorre.be

Kijkje achter de schermen
Promofilmpjes kunnen net zoals een duidelijke website,
een georganiseerde twitterpagina en de aanwezigheid op
Facebook, een meerwaarde zijn voor de school. De tools
bieden een kijkje achter de schermen. En dat kijkje is niet
enkel voor toekomstige ouders en leerlingen, maar ook
voor journalisten zeer handig.
Jelle Mels, journalist en programmamedewerker
bij Karrewiet, het jeugdjournaal van de VRT:
“Wanneer er nieuwe communicatiemogelijkheden
opduiken, dan zijn wij journalisten er als de kippen bij
om die te ontdekken. Op zoek naar extra mogelijkheden
om nieuws te vinden en onze doelgroep te leren kennen.
Twitter en Facebook zijn daarbij een handig hulpmiddel
waar Karrewiet dagelijks gebruik van maakt. Wat is er
populair op de sociale media? Wat leeft er en wat blijft
onbesproken? Wie heeft wat gezegd of wie heeft welke
foto gepost? Het zijn vragen die we onszelf steeds opnieuw
stellen. Op die manier ontdekken we waar er nieuws te
rapen valt en komen we op nieuwe ideeën.
Ook om op zoek te gaan naar geschikte scholen is Facebook
bijvoorbeeld een grote hulp. Een goede Facebookpagina
gunt je een blik achter de gevel van het schoolgebouw. Je
komt te weten hoe groot een klas is, hoe de school eruit
ziet en waar de school mee bezig is. Vaak voel je de sfeer
van de school al op het net en ontdek je er de visie van
het lerarenkorps. Niet zelden besparen we onszelf en de
school zo heel wat telefoontjes. Het is een echte schat
aan informatie, want als een beeld meer zegt dan duizend
woorden, dan zegt een goed uitgewerkte Facebookpagina
meer dan duizend beelden.”
Luk De Geyter, Technisch Atheneum Den Biezerd:
“Waarom de sociale media niet gebruiken om de school
in de kijker te plaatsen en de leerlingen op een eigen
manier de school te laten promoten bij hun vrienden?
We opteerden ervoor de presentatie in handen te
geven van leerlingen van het zevende jaar, die op een
spontane manier de verschillende afdelingen voorstelden.
Duidelijk werd dat onze leerlingen geen angst voor de
camera hebben en dat diegenen die in de uiteindelijke
versie verschenen, de vurigste verdelers van het filmpje
zijn. Positieve reacties kwamen ook van de collega’s die
mee voor de verspreiding via het web zorgden en hun
school naar buiten brachten. Wat de impact zal zijn
weten we nog niet, maar ons filmpje staat op de website
en telkens je Smartschool opent, krijg je het filmpje
gepresenteerd.”

