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Met veel minder
Onze scholen en centra ontvangen hun werkingsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschap. Voor onze
scholengroep bedroeg dit 5.769.446,07 euro in 2014. De financiering gebeurt op basis van leerlingen- en
schoolkenmerken. Het grafiekje in bijlage geeft een overzicht van de jaarlijks ontvangen dotaties vanaf 2008.
Binnen de scholengroep gebeurt een verdeling van de middelen naar de verschillende onderwijsinstellingen.
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Zoals je kan zien op de grafiek zijn de dotaties van onze scholengroep door de jaren heen fors gestegen.
Hiervoor zijn twee verklaringen:
Het nieuwe financieringsmechanisme: in 2008 werd onder minister Frank Vandenbroucke een nieuw financieringsmechanisme
ingevoerd. De Vlaamse Gemeenschap stelde hiermee veel meer geld ter beschikking van het leerplichtonderwijs. Vanaf
begrotingsjaar 2009 krijgen alle scholen een gelijke financiering, gebaseerd op leerlingen- en schoolkenmerken. Officiële
scholen (dus ook het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) krijgen 4 % extra omdat zij verschillende cursussen
levensbeschouwelijke vakken moeten organiseren. Het GO! ontvangt nog een extra enveloppe van 3,5 % om de grondwettelijke
verplichting van vrije schoolkeuze te waarborgen.
De leerlingenevolutie in de scholen binnen GO! Scholengroep Rivierenland: omdat de financiering gebeurt op basis van
leerlingencijfers, vertaalt de stijging van de leerlingencijfers zich ook in een groei van de ontvangen werkingsmiddelen.

Besparingsmaatregelen
De voorbije jaren werden aan het leerplichtonderwijs ook al besparingen opgelegd, bijvoorbeeld door het niet indexeren
en het slechts gedeeltelijk indexeren van de werkingsmiddelen. Dit was echter nooit van de ordegrootte van de huidige
besparingsmaatregelen, die initieel uitgaan van 2,3% inlevering op de meeste werkingsmiddelen in het basisonderwijs en
4,5% inlevering in het secundair onderwijs.
Dit betekent (op basis van de cijfers van 2014) de volgende inleveringen per onderwijsniveau en per leerling:

Nog meer op komst?
Een uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord zal de komende jaren voor onze scholengroep nog bijkomende negatieve
gevolgen hebben:
Gelijke financiering van leerlingen:
De bepalingen van het Vlaams Regeerakkoord dreigen een einde te maken aan de gedeeltelijke financiering van scholen
op basis van leerlingkenmerken. Voor leerlingen uit sociaal zwakkere milieus ontvangen scholen vandaag extra middelen.
Voor onze scholengroep gaat dit over 777.504,98 euro.
Besparing op omkadering:
Het Vlaams Regeerakkoord voorziet ook een inlevering van 60 miljoen euro op de omkadering. Concreet betekent dit op
het aantal uren leraar en ondersteunend personeel.
Vandaag is nog niet bekend welke vorm deze besparing vanaf 1 september 2015 zal aannemen. Maar uit de media weten
wij dat er zich twee mogelijkheden aanbieden:
ofwel komen er minder gefinancierde uren, met als gevolg grotere klasgroepen en misschien het verlies van
dunbevolkte klasgroepen;
ofwel 2 uur extra werken voor masters in de derde graad secundair
Alle officiële scholen (zelfs als zij begeleid worden door een vrij CLB) zullen in de toekomst de vrije schoolkeuze kunnen
waarborgen:
Dit zou wel eens kunnen betekenen dat de GO! scholen hun 3,5 % extra voor de vrije schoolkeuze zullen moeten delen met
de gemeentelijke en provinciale scholen, zonder dat deze de grondwettelijke verplichting hebben om de vrije schoolkeuze
te waarborgen. Ook dit zullen wij natuurlijk in onze werkingsmiddelen voelen.

Rol scholengroep: met minder meer doen

Ook het CLB ontsnapt niet en moet op de werkingsmiddelen 10% of 12.202,94 euro inleveren.
Het zijn harde cijfers die voor zich spreken. Wij zullen het dus allemaal het nieuwe jaar én de daaropvolgende jaren met
veel minder moeten doen om onze leerlingen het best mogelijke onderwijs te geven.
Voor de directies en de financieel verantwoordelijken die tegen 9 januari hun schoolbudget moeten indienen bij de
scholengroep is dit zeker geen gemakkelijke, laat staan prettige oefening.

Gelukkig heeft onze scholengroep de voorbije jaren een gezond en vooruitziend financieel beleid gevoerd. De in 2012
opgestarte hervorming van de poetsdiensten bijvoorbeeld geeft onze scholen op jaarbasis 800.000 euro extra ruimte.
Heel veel initiatieven die op het niveau van de scholengroep worden uitgewerkt hebben juist tot doel om met minder meer
te doen. In de gewijzigde budgettaire situatie wordt deze opdracht natuurlijk nog dwingender. Wij willen alvast niet bij de
pakken blijven zitten of aan de klaagmuur gaan staan. Wij zullen verder moeten werken om de scholen toe te laten om met
minder meer te doen. En wij maken dat ook concreet: gisteren, vandaag en morgen.

Besparingskaartje: 300.000 euro in 2015

De plannen voor forse investeringen in energiebesparende maatregelen zullen
begin 2015 bekend gemaakt worden. Dit zal gebeuren op basis van een doordacht
meerjarenbeleid.

Om het besparingskaartje nog te vervolledigen: een regeringsbeslissing over de berekening van de kinderbijslag voor
contractueel personeel zal in 2015 aan onze scholengroep 97.000 euro kosten. Dit is ‘goed’ voor een verhoging van de
uitgaven voor contractueel personeel met 4,95 %. Het besparingskaartje voor 2015 overstijgt daardoor nu al de 300.000 euro.

Besparen op de energiefactuur geeft scholen meer geld voor de werking met de
leerlingen én is een bijdrage aan een duurzaam klimaatbeleid. Afspraak op de Dikke
Truiendag van vrijdag 13 februari!

Luc Van Gasse
Algemeen directeur
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Onthaaldag voor startende leerkrachten
aar jaarlijkse traditie organiseerde Scholengroep Rivierenland op donderdag
2 oktober 2014 een onthaaldag voor startende collega’s. De begeleiding van
nieuwe leerkrachten stond centraal.

Infomoment
Welke scholen en instellingen behoren tot onze
scholengroep? Hoe ziet een functiebeschrijving eruit?
Bij wie kan ik terecht met vragen? Wat doet het CLB? …
Tijdens de nascholing voor nieuwe personeelsleden krijgen
de startende leerkrachten algemene informatie over de
scholengroep en hebben zij de mogelijkheid hun problemen
en vragen te formuleren. Tijdens het infomoment in GO!
Atheneum Boom krijgen de starters ook een infopakket
met allerlei documenten van de scholengroep en het GO!.

Competentiescan
Voor Scholengroep Rivierenland is de begeleiding van nieuwe personeelsleden heel belangrijk. Alle directies van de scholengroep
ondertekenden op 7 januari het Starterspact van het onderwijsblad Klasse, een engagement om startende leerkrachten nog
beter te begeleiden. De voorbije maanden werd dit engagement geconcretiseerd. Het meest zichtbare werd het gebruik van de
competentiescan.
“Na hun aanwerving nemen de startende collega’s deel aan een competentiescan”, vertelt Conny Romswinkel, coördinerend
directeur secundair onderwijs. “Op deze wijze krijgen de personeelsleden en hun directeur een beter zicht op hun professionele
persoonlijkheid. Vervolgens kunnen enkele troeven of aandachtspunten opgenomen worden in hun ontwikkelingstraject.”
Het rapport geeft zowel de startende collega als de directeur een beter zicht op de competenties van de nieuwe collega.
Scholengroep Rivierenland hoopt hierdoor de eigen ontwikkeling en de begeleiding vanuit de scholen te versterken.

Groepsgesprekken

Werking CLB

Na de verschillende presentaties was het tijd voor de groepsgesprekken.
Alle starters werden opgesplitst en verdeeld over verschillende coaches.
Ze somden twee items op waarmee de school hen al goed had ondersteund
en twee zaken waarmee de school hen nog extra kan ondersteunen in
hun professionele taken. Nadien kon er gediscussieerd worden.

De nieuwe collega’s kregen van Cora Linskens, directeur van
het CLB Rivierenland, een presentatie over de werking van het
CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Zo weten de nieuwe
personeelsleden waarvoor, wanneer en waar zij bij het CLB
terecht kunnen. Cora Linskens: “Scholen en CLB werken samen
op een handelingsgerichte manier en binnen het kader van het
zorgcontinuüm.”

Tussendoor was er tijd voor een hapje en een drankje. Op deze wijze
maakten ervaren coaches en nieuwe leerkrachten kennis met elkaar.

Werking & visie
Luc Van Gasse, algemeen directeur van de scholengroep,
spreekt de personeelsleden toe. Hij duidt de werking en de
visie van de scholengroep en het gemeenschapsonderwijs.
Daarnaast besteedt hij aandacht aan de begeleiding van
nieuwe leerkrachten en de verwachtingen van de starters.
De presentatie eindigt met een spreuk van de denker en
filosoof Confucius: “De geest van een kind is geen vat om te
vullen, maar een vuur om aan te wakkeren!”

Scholengroep Rivierenland maakt afspraken rond het persbericht

Vers van voor de pers

De directeurs van Scholengroep Rivierenland legden tijdens het seminarie in november een aantal
afspraken rond communicatie vast, zo ook over het persbericht. Heb jij als leerkracht een fantastisch
nieuwtje? Lees dan snel het artikel en laat iets weten!
Een schoolfeest, een eerstesteenlegging, een unieke
activiteit, een origineel project, … Wanneer jouw schoolteam
iets leuks of origineels organiseert, wil je uiteraard graag in
de pers komen. Zie jij in jouw klas of werksituatie een project,
activiteit of onverwachte gebeurtenis met nieuwswaarde,
dan kan dit zeker naar de pers.

Vers van de pers!
Sommige nieuwtjes kennen we al lang bij voorbaat.
Zo staan de halloweenfuif, de winterwandeling en de
sportdag reeds lang op de kalender. Ben jij de organisator
van het evenement? Zit dan even samen met je collega’s
of je directeur en denk na over een leuk persbericht.
Het beste is om de journalist bij voorbaat van het evenement
te verwittigen. Zo kan hij of zij zelf op de activiteit aanwezig
zijn.

Zie NIEUWs!
Een kippenfestijn en een grootouderdag verdienen een mooi
plaatsje in de krant, maar er zijn ook andere gebeurtenissen
die nieuwswaarde hebben en aandacht verdienen.
Jani Verheyden, communicatiecoördinator van Scholengroep
Rivierenland: “Stel, je zit in je auto op weg naar school en
je hoort op het nieuws dat heel wat Vlaamse scholen niet
zijn aangepast aan rolstoelgebruikers. Wanneer blijkt dat
jouw school wel is aangepast aan een aantal leerlingen met
rolstoel, dan is dat nieuws.
Scholengroep Rivierenland schreef zo een persbericht rond
het onthaalbeleid van de scholengroep (Competentiescan,
Starterspact,…), naar aanleiding van het nieuws dat heel wat
nieuwe en jonge leerkrachten in het onderwijs afhaken.”
Ook een onverwacht, origineel project van een klasgroep,
een leerling die een zangwedstrijd wint of een unieke aanpak
van een les verdienen aandacht.

Als je wil, … maak je een persbericht niet alleen!
De directeur kan, al dan niet met de assistentie van
een leerkracht, zelf de persberichten schrijven en
versturen, maar hij of zij heeft ook de mogelijkheid het
persbericht naar de scholengroep te sturen en het via de
communicatiecoördinator naar de pers te verzenden.
In beide gevallen wordt er met de volgende zaken rekening
gehouden.
Contactpersoon: Zorg ervoor dat een vaste contactpersoon
met de pers communiceert. Een journalist weet dan direct

aan wie hij of zij vragen moet stellen en hoe hij of zij die
persoon kan contacteren. Als de journalist niet aanwezig
kan zijn op het evenement, kan de vaste contactpersoon de
journalist extra informatie en/of foto’s bezorgen.
Vaste huisstijl: Dit maakt het eenvoudig en duidelijk voor de
journalist.
Up-to-date perslijst (verschillende contacten): Wegens
de vele verschuivingen in het medialandschap is het niet
altijd eenvoudig, maar probeer een perslijst up-to-date te
houden.
5 W’s en 2 H’s: Een journalist moet altijd rekening houden met
de 5 W’s (wie, wat, waar, wanneer en waarom) en de 1 of 2 H’s
(hoe en hoeveel). Dit wil zeggen dat de ‘persberichtschrijver’
ervoor moet zorgen dat deze informatie zeker in het bericht
aan de journalist staat.
Als je het persbericht in opdracht van jouw directeur schrijft,
houd er dan rekening mee dat deze informatie nodig is en
overloop je tekst. Stel dat er in jouw school geen grote
schrijfliefhebbers zijn, dan is het voldoende om aan jouw
directeur een kort overzichtje van de 5W’s en 1 of 2 H’s te
bezorgen. Je vindt dit sjabloon op Smartschool (of via jouw
directeur).
Foto’s/uitnodigingen: Foto’s stuur je best apart door,
bijvoorbeeld via WeTransfer. Wanneer de beelden in
een Word of mail plakken kan de journalist er niets meer
mee doen. In het geval dat de fotograaf niet kan komen,
is het ideaal om altijd foto’s van de activiteit te nemen.
Een uitnodiging mag als PDF in bijlage, een persbericht niet.

First things first
Stel dat jouw directeur het persbericht via de scholengroep
wil versturen, zorg er dan voor dat je hem of haar op
tijd inlicht. Voor geplande activiteiten moet de directie
ten laatste 10 dagen voor het evenement de gegevens
doorsturen naar de communicatiecoördinator. Onverwacht
positief nieuws mag uiteraard altijd gemeld worden.

KKK
Scholengroep Rivierenland hecht belang aan een sterk
communicatiebeleid, met aandacht voor de drie K’s: zorg dat
ze u Kennen, zorg dat ze u op de Keuzelijst zetten, zorg dat
ze voor u Kiezen.
Positieve berichtgeving in de media is voor de ouders en
leerlingen een bevestiging van de schoolkeuze en vormt een
aanmoediging voor de personeelsleden van de school.

GO! Basisschool Boom Park werkt doelgericht met iPads
-

“Een iPad
is geen gadget,
maar een leuk
leermiddel”
KAPPstock. Zo heet de boomstructuur
waarmee de leerlingen van GO! Basisschool
Boom Park sinds dit schooljaar werken.
De boom of kapstok bevat apps die de
leerkrachten ter ondersteuning in hun klas
gebruiken. De positieve reacties van de
ouders, leerkrachten en leerlingen wijzen
op een succes.
“Toen we vorig jaar ons beleidsplan ICT maakten, beseften
we dat we op een andere manier wilden werken”, vertelt
directeur Vanessa Spiessens. “We deden al veel digitaal,
maar konden de leerlingen niet altijd bij de activiteit
betrekken. Bovendien werd de digitale ‘ondersteuning’
vaker als een last dan als een hulp gezien.
Leerkrachten vonden het omslachtig om laptops te verhuizen
en ze gebruikten de computers in de klas niet veel. De iPads
leken een ideale oplossing.”

De communicatielijn verloopt via de directeur

KAPPstock
Belangrijk voor het team van de basisschool in Boom was,
dat het gebruik van de iPads geen extra werk zou zijn voor
de leerkrachten. De iPad moest een deel worden van de les
en hen extra ondersteunen. Wim Van Rymenant, leerkracht
en ICT-medewerker van de school, bekeek samen met de
leerkrachten wat de verschillende opties waren.
“Onder het motto ‘Less is more’ koos ik samen met de
leraren een aantal apps, programma’s voor iPads, die
een meerwaarde zouden zijn voor hun les”, vertelt Van
Rymenant. “Er bestaan heel veel apps, maar we kozen om
enkel de tools die een pedagogische waarde hebben en die
bruikbaar zijn voor de leerkrachten in onze boomstructuur
te plaatsen.”
De leerlingen van GO! Basisschool Boom Park maken in
de kleuterklas al kennis met de iPads. Elk schooljaar leren
ze nieuwe apps gebruiken, zodat hun kennis van de iPad
groeit. Zo leren kinderen in het eerste leerjaar aan de hand
van foto’s een digitaal sprekend figuurtje maken. Wanneer
zij in de latere jaren een spreekbeurt over een bekende
persoon moeten geven, kunnen zij dit sprekende figuurtje
in hun presentatie betrekken. Ook het programmeren
van programma’s wordt langzamerhand en spelenderwijs
opgebouwd.
Wim Van Rymenant: “Elk jaar herbekijken we de apps.
We zetten ze in een ander leerjaar of schrappen ze. Ook
leerkrachten kunnen apps aanbrengen. We bekijken dan wat
er eventueel mogelijk is en zetten ze bij in onze KAPPstock.”
De school zou graag aan het einde van het schooljaar de
kinderen een overzichtje meegeven van hun iPadgebruik. Zo
kunnen ze aan de hand van een ‘medaillesysteem’ zien hoe
goed ze al met een bepaalde app werken.

Positieve reacties
Vanessa Spiessens: “De leerkrachten waren in het begin
sceptisch, maar zijn nu zeer tevreden. Ze kunnen naar Wim
een mailtje sturen als ze de iPads nodig hebben. Hij maakt een
planning, laadt de iPads op, maakt de apps in orde en zorgt
ervoor dat alles ter plaatse is. Dit loopt ondertussen zo goed
dat de iPads constant in omloop zijn.” De leerkrachten krijgen
tijdens nascholingen ook les over de apps en kunnen om hulp en
ondersteuning vragen indien nodig.
Ook de ouders zijn zeer tevreden. Het schoolteam krijgt
regelmatig complimenten over de zelfgemaakte filmpjes en
presentaties die de kinderen op het YouTube-kanaal van de
school plaatsen.
“Een iPad is geen gadget, maar een leuk leermiddel”, vertelt
directeur Spiessens. “Mede dankzij de ouder- en vriendenkring
heeft de school nu twintig iPads, maar in de toekomst hoopt het
schoolteam nog meer devices te hebben. We investeerden ook
in hoesjes en betere wifi en we merken dat het werkt.”

APPses
Binnenkort start de basisschool in Boom ook met het project
‘APPses’. Dit zijn apps die speciaal ontwikkeld zijn voor SESleerkrachten, leraren die kinderen met een leerprobleem
helpen. Zo krijgen ook kinderen met dyslexie, dyscalculie of een
taalachterstand een extra hulpmiddel.
Leerlingen moeten thuis zeker geen iPad hebben, maar voor de
leerlingen die les krijgen van een SES-leerkracht is regelmatig
oefenen belangrijk. Zij kunnen eventueel via bepaalde
organisaties een iPad aanvragen.

Innovatieve school
GO! Basisschool Boom Park is één van de scholen die meewerkt
aan het project ‘Innovatieve scholen’ van de Vlaamse
overheid. Via dit netwerk van scholen, dat onder andere ICTleerprogramma’s uitwerkt en uittest, kan de school meer en
meer evolueren.
Volgens Wim Van Rymenant en Vanessa Spiessens leren de
kinderen op een correcte manier met iPads en andere digitale
hulpmiddelen omgaan. Zo vragen de leerlingen nooit om online
een spelletje te spelen, maar wel om de iPad op een leerrijke
manier te gebruiken.
Vanessa Spiessens: “ We werken met iPads omdat het bruikbaar
is, niet omdat het erbij hoort. Er zit een noodzaak en een visie
achter.”
Wim Van Rymenant: “Vandaag de dag is de leerkracht niet
meer de informatieverstrekker bij uitstek. Wanneer ik vroeger
als leerkracht iets vertelde, dan konden de leerlingen die
informatie nergens anders vinden dan in een boek. Nu is
informatie overal aanwezig. De leerkracht moet nu een goede
begeleider zijn die de leerlingen helpt bij het opzoeken en
creëren. Dankzij de iPad sta ik ook terug tussen de kinderen.
Ik kan naast hen staan, meekijken en hun scherm overnemen.
Er zijn zoveel mogelijkheden.”

