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Samen leren
samenleven

De massa mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld, maar misschien
nog meer de terreuraanslagen in Parijs en de verhoogde terreurdreiging
in eigen land: oorlogsgeweld- en gruwel waren nooit zo dichtbij: angst en
onveiligheidsgevoel piekten ook bij ons naar ongekende hoogten.
Ook de scholen zijn hieraan niet ontsnapt: de tijdelijke sluiting omwille
van de terreurdreiging van scholen in Brussel, Vilvoorde en Wemmel,
de oproep van de onderwijsminister Crevits om alert te zijn en extra
veiligheidsmaatregelen te nemen in de scholen (door bijvoorbeeld de
poorten te sluiten), … hebben bij niet weinig directies en personeelsleden,
maar ook bij ouders voor bijkomende vragen en ongerustheid gezorgd.
De terreuraanslagen raken ons als mens in onze meest fundamentele
waarden: het respect voor andere mensen én ons recht op veiligheid!
Dat geldt ook voor onze leerlingen en cursisten. Ieder lid van het
schoolteam moet zich op dergelijke momenten gesensibiliseerd voelen:
in het veroordelen van aanslagen, het meevoelen met de slachtoffers,
het versterken van het veiligheidsgevoel en de samenhang binnen onze
samenleving. Het is dan dat wij de volle draagkracht van de baseline van
het pedagogisch project van het GO! moeten benadrukken: ‘samen leren
samenleven’.

Het is onze plicht om vanuit deze crisissfeer te zoeken naar mogelijkheden om op concrete,
maar structurele wijze respect voor andere mensen en andere overtuigingen te versterken.
De scholengemeenschap secundair wil hierrond alvast de leerkrachten levensbeschouwing mobiliseren
om dit in de scholen en schooloverstijgend vanuit een samenwerking tussen alle levensbeschouwelijke
vakken te realiseren. Wij zijn het onszelf verplicht om hierbij horizonverruimend te werken. Wij moeten
beseffen dat wat in november in Parijs gebeurde, voor miljoenen mensen in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten dagelijkse kost is.
Naast onze pedagogische opdracht hebben onze scholen natuurlijk de taak om de veiligheid van
leerlingen en personeel te waarborgen. Dit is vooral preventief. Al onze onderwijsinstellingen beschikken
al jaren over interne veiligheidsprocedures. De jaarlijkse evacuatieoefening is daarvan een onderdeel.
De kans dat deze procedures door een intern of extern gebeuren daadwerkelijk zullen moeten worden
toegepast is gelukkig heel klein. Laat ons hopen dat het nooit zo ver moet komen en dat het louter
preventief blijft. Deze veiligheidsprocedures worden in Smartschool ter inzage gegeven in een map
‘veiligheidsprocedures’, zodat elk personeelslid hier ook kennis kan van nemen.
Binnen Scholengroep Rivierenland hebben wij de bestaande procedures tegen het licht gehouden.
Het was meteen ook de aanleiding om bijkomende initiatieven te ontwikkelen, met name inzake
communicatie naar ouders en personeelsleden toe. Wij hebben een sms-systeem uitgewerkt waarbij in
crisissituaties (maar niet alleen ….) ouders en personeel vlot kunnen verwittigd worden. Voor verdere
informatie verwijzen wij dan door naar bv. de websites van de scholen. Een testprocedure werd in
december georganiseerd.
Onze scholengroep heeft het initiatief rechtstreeks gecommuniceerd naar de ouders toe via een brief
in het leerlingenrapport. Hiermee willen wij het vertrouwen van de ouders dat onze scholen veilige
leeromgevingen zijn, versterken. Dit is een essentiële voorwaarde om samen te leren samenleven.

Luc Van Gasse
Algemeen directeur

Ideeënbus ‘planlast’ gelicht!
In de bevraging welbevinden geven de personeelsleden aan een grote werkdruk te ervaren. Een gevoel dat niet typisch is voor
onze scholengroep, maar in het hele onderwijsveld in Vlaanderen ervaren wordt. Terloops willen wij vermelden dat ook de
medewerkers op niveau van Scholengroep Rivierenland in de bevraging te kennen geven een grote werkdruk te ervaren, veel
meer dan in de andere scholengroepen die hebben deelgenomen aan de bevraging. De bevraging ‘planlast’ richtte zich echter
exclusief tot de schoolteams.
10% algemeen
7% administratief werk

36% smartschool

47% schoolorganisatie

Ideeënbus werd goed gevuld
Onze scholengroep wil helpen zoeken naar mogelijkheden om werkdruk en planlast te verlagen. Wij hebben er daarbij voor
gekozen om aan de collega’s zelf ideeën en suggesties te vragen. In het vorig nummer van het 't Krijtlijntje lanceerden wij het
project. Via een smartschoolbericht werden alle personeelsleden nogmaals persoonlijk uitgenodigd.
61 ideeën en suggesties werden door personeelsleden in de bus gedropt. Hiermee gaan wij nu samen met de schooldirecties
in 2016 aan de slag. Wij zullen onderzoeken rond welke zaken wij via concrete acties kunnen bijdragen om de werkdruk en de
planlast te verlagen, natuurlijk zonder hierbij de kwaliteit van ons onderwijs te verlagen.
De 61 punten werden alvast gebundeld: algemeen (6), administratief werk (4), schoolorganisatie (29) en de werking van
smartschool (22). De meldingen rond de werking met het digitaal schoolplatform zijn eenduidig en zullen alvast grondig
onderzocht worden. Wij zullen hierover ook met de firma in kwestie spreken. Wat daarbij ook opvalt, is dat over het
elektronische puntenboek en het rapport van de basisscholen geen meldingen werden ontvangen. Dit laatste is een eigen
toepassing van onze scholengroep.

Hoe gaat het nu verder?
De 61 punten werden overgemaakt aan de directies op het College van
Directeurs van december. De directies wordt gevraagd om voor zichzelf een
shortlist van prioriteiten te maken: wat vinden zij relevant voor hun eigen school
én hoe prioritair vinden zij de aangegeven punten vanuit planlastverlaging voor
hun personeel. De feedback van de directies wordt verzameld en zal een eerste
maal besproken worden op de scholengemeenschappen.
Het plan van aanpak werd ook besproken met de syndicale organisaties op het
tussenonderhandelingscomité. Ook aan hen wordt feedback gevraagd op de
reacties uit de ideeënbus.
Het verdere proces zullen wij vanzelfsprekend ook terugkoppelen naar het
tussenoverlegcomité op het niveau van Scholengroep Rivierenland. Dat wij
ook naar de personeelsleden hierover zullen blijven communiceren hoeft geen
betoog.

Buiten

Het team van GO! Scholengroep Rivierenland kijkt tevreden terug op de
academische zitting van de scholengroep en de opening van de nieuwbouw van
GO! BSBO Groenlaar op zondag 15 november 2015 in Niel.

Gesprek over inclusie met Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Luc
Van Gasse, algemeen directeur GO! Scholengroep Rivierenland, Sigrid Leroy, directeur GO! TA Den Biezerd en Ronny Verbeek,
directeur GO! BSBO Groenlaar.

Optreden Ben van de wereld met Eén-presentator Ben Roelants (oud-leerling GO! Atheneum Willebroek) en muzikant Tom Van
de Venne (oud-leerling GO! Muziekacademie Willebroek). (foto's Armand Hollanders)

gewoon!
De scholengroep zette ook de personeelsleden van BSBO Groenlaar in de bloemetjes voor hun harde werk in de nieuwbouw.

TEACCH-benadering
Op 12 november nam een groot deel van de auti-werking type 9 uit
Groenlaar zijn intrek in de nieuwe vestiging in Niel.
Het nieuwe gebouw met tien klaslokalen, een ruime turnzaal en
meerdere therapielokalen biedt ruimte aan 70 leerlingen met een
(rand)normale begaafdheid en ASS (autismespectrumstoornis), zowel
kleuters als lagereschoolkinderen, die nood hebben aan aangepast
onderwijs.
In dit aangepast onderwijs staan het individuele curriculum en de
TEACCH-benadering centraal. Kinderen krijgen onderwijs op maat,
met een sterk doorgevoerde visuele verduidelijking in tijd en ruimte.
De instructies binnen de cognitieve vaardigheden worden zoveel
mogelijk individueel gegeven.
Naast de cognitieve vaardigheden gaat er ook heel wat aandacht
naar sociaal-communicatieve vaardigheidstraining specifiek gericht
op de problemen die kinderen met ASS ervaren. Concreet probeert
de werking voor de kinderen zoveel mogelijk voorspelbaarheid,
duidelijkheid en structuur te creëren waarbinnen de kinderen hun
curriculum basisonderwijs kunnen volbrengen. Tot slot heeft de
nieuwe vestiging ook een specifieke speelplaatswerking, aangepast
aan kinderen met ASS.
(foto's Armand Hollanders)

Tools 4 Life

in GO! Atheneum Klein-Brabant
GO! Atheneum Klein-Brabant in Bornem telt dit jaar 15 leerlingen meer die de richting Tools
4 Life volgen. Leerkrachten Kristien Bruggeman en Tinneke Van Kerckhoven bedachten twee
jaar geleden de Tools 4 Life-uren, die uniek in Vlaanderen zijn. Kinderen leren via projecten de
wereld kennen.
Onderwijs in de 21ste eeuw, het is een hele uitdaging! Naast
het verwerven van noodzakelijke kennis en vaardigheden,
willen we onze leerlingen immers ook voorbereiden op
een wereld die steeds sneller verandert. Globalisering,
opwarming van de aarde, een dreigende clash tussen culturen
en geloofsovertuigingen,… Het zorgt er allemaal voor dat
onze leerlingen meer dan waarschijnlijk terechtkomen in een
dynamische, complexe maatschappij. Je kan hen dus maar
beter de juiste tools meegeven om daarmee om te gaan…

in het tweede jaar komt dan het laatste domein Taal &
Cultuur aan bod en organiseren ze een slotproject waarin
alle studiedomeinen aan bod komen. Aangezien elk project
geënt is op een van die domeinen, krijgen leerlingen de kans
om na te gaan waar hun interesses en talenten liggen. Alle
Tools 4 Life-projecten sluiten aan bij de leefwereld van de
leerling en laten hen experimenteren in een uitdagende
situatie. Leren door te doen, is bovendien de meest efficiënte
manier om nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen!

Binnen de onderwijswereld noemen we die tools
metacognitieve vaardigheden. We kennen hen beter onder de
noemers plannen & organiseren (met de nodige flexibiliteit),
kritisch denken (ook over je eigen presteren), samenwerken
en communiceren. Vaak veronderstellen we dat leerlingen
deze vaardigheden tijdens hun schoolse carrière verwerven
– maar dat blijkt helaas niet altijd te stroken met de
werkelijkheid! Daarom staken ze in Atheneum KleinBrabant de koppen bij elkaar en gingen ze op zoek naar een
manier om die vaardigheden te trainen en te ontwikkelen.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van elk project,
is een uitgebreide en doordachte planning. Leerkrachten en
T4L-coördinatoren leggen ruim bij voorbaat de doelstelling
van het project vast, stellen in grote lijnen een planning
op, bekijken welke ondersteuning aangeboden wordt en
bespreken de evaluatiecriteria. Tijdens de uitvoering van
de projecten worden leerkrachten bovendien blijvend
ondersteund door de coördinatoren.

De school kwam uit bij Project Based Learning (PBL) dat
leren organiseert met behulp van projecten. PBL-projecten
zijn complexe taken, gebaseerd op uitdagende vragen of
problemen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Elk
project begint met een uitdagende onderzoeksvraag, ook wel
de driving question genoemd. Om het project tot een goed
einde te brengen, moeten leerlingen plannen, problemen
oplossen en onderzoek voeren. Leerlingen die voldoende
zelfzeker zijn, krijgen een hoge mate van autonomie bij
het werken aan hun project. Jongeren die meer sturing
en structuur nodig hebben, kan je als leerkracht sterker
ondersteunen. De leerling staat bij PBL sowieso centraal:
als leerkrachten aanvoelen dat hij of zij een duidelijk talent
heeft binnen een bepaald domein, zullen ze hun leerlingen
verder aanmoedigen. Blijkt het project niet helemaal zijn of
haar ding, zoeken ze samen naar andere invalshoeken. Het
eindresultaat van elk project is een realistisch, bruikbaar
product en/of een presentatie.

Voor elk project maakten de leerkrachten een evaluatiematrix
op voor de verschillende metacognitieve vaardigheden.
Voor elke vaardigheid kozen ze een aantal criteria die
uitgeschreven werden in gedragsindicatoren. Tijdens en
vlak na elk project evalueren de leerlingen zichzelf en
elkaar en worden ze ook door hun begeleidende leerkracht
geëvalueerd. Op het einde van het project herneemt de
school deze evaluatie en brengt de talenten van elke leerling
in kaart. De school opteert voor een narratieve evaluatie en
kent dus geen punten toe voor het vak T4L. In plaats daarvan
krijgen leerlingen en ouders een uitgebreide beschrijving
van het niveau van vaardigheden en talenten.

PBL in de praktijk
Atheneum Klein-Brabant koos ervoor om de 4 optionele
uren in het eerste jaar middelbaar onderwijs om te dopen
tot Tools 4 Life-uren, waarbij de leerlingen kennismaken met
vier van de vijf domeinen van het secundair onderwijs: Kunst
& Creatie, Economie & Organisatie, Wetenschap & Techniek
en Mens & Maatschappij. Tijdens de twee optionele uren

Evaluatie van T4L-projecten

De ervaring leert dat jonge leerlingen nieuwsgierig zijn –
zeker de eerste weken van een project. Pas na enkele weken
wordt hen vaak duidelijk dat een domein wel of niet voor hen
is weggelegd. Dit inzicht is belangrijk voor het maken van een
goede studiekeuze. Leerlingen die kiezen in functie van hun
talent en interesses, voelen zich immers gelukkiger. Wie zich
goed voelt op school, kan zich beter ontwikkelen, krijgt meer
zin om te leren en te werken en presteert beter. Goed in je
vel zitten en vertrouwen hebben in je eigen kunnen, is zelfs
een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Daarom
gaat GO! Atheneum Klein-Brabant samen met de leerlingen
op zoek naar de context waarin de kinderen stralen!
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Wetenschap & Techniek

Driving question: Hoe overleeft een ei een val van 5 meter?
De opdracht was aartsmoeilijk. Daarom voerden de leerlingen eerst een aantal experimenten uit: hoeveel kracht kan zo’n ei
eigenlijk verdragen? En hoe snel valt dat ei dan? Eens de leerlingen wisten dat een eitje best wel sterk is en hoe de theorie van de
valsnelheid echt in elkaar zit, gingen ze aan de slag. Ze maakten een technisch plan waarin ze stap voor stap aangaven op welke
manier het ei zou worden ‘gedropt’. Daarna was het nog een kwestie van uitproberen, aanpassen tot ze er allemaal in slaagden
het ei heelhuids op de grond te laten landen…

Kunst & Creatie
Driving question: Hoe maak ik een selfie met potlood en papier?
Tijdens dit project maakten de leerlingen kennis met het wonderlijke
zelfportret. Ze leerden over het belang van juiste verhoudingen, wat
de kracht van de verschillende technieken is en hoe ze emoties in
een tekening kunnen weergeven

Mens & Maatschappij
Driving question: Hoe laat je een 8-jarige ervaren wat het is om blind te zijn?
Tijdens dit project kregen de leerlingen de volgende opdracht: laat leerlingen
van het derde leerjaar ervaren wat het is om visueel beperkt te zijn.
Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, doorliepen ze een aantal
stappen. De leerkrachten lieten hen ervaren hoe het is om blind te zijn en lieten
hen kennismaken met een blinde vrouw en haar blindengeleidehond. Tijdens de
brainstorm die daarop volgde, kwamen ze tot een oplossing voor de opdracht.
De leerlingen van het derde leerjaar beleefden een leuk en leerrijk moment
met een blindenwandeling, zintuigenproeven, een informatiemoment met een
daarbij horend quizmoment, …
Economie & Organisatie
Driving question: Hoe organiseer je een toonmoment?
Voor het project economie en organisatie kregen de leerlingen de opdracht
om een event te organiseren. Tijdens dit event dienden de leerlingen de
verschillende projecten voor te stellen die ze dat schooljaar hadden uitgewerkt
tijdens tools4life. Ook moesten ze de gasten van het event een receptie
aanbieden.
Aan de hand van moodboards werkten de leerlingen verschillende concepten
uit. Nadat deze gepresenteerd werden aan hun medeleerlingen en aan een
kritische jury, werd in groep beslist met welk concept men verder aan de slag
ging. Vervolgens voerden de leerlingen een sollicitatiegesprek, voor de functie
die zij het liefst wilden opnemen.
In de weken die daarop volgden, zorgden de leerlingen zelf voor sponsors. Ze
maakten een uitnodiging, stelden een budget op, deden de nodige aankopen,
zochten recepten op, werkten een tentoonstelling uit, bedachten doeactiviteiten, … Tijdens het event zelf zorgden de leerlingen voor het onthaal en
voor het goede verloop van de activiteiten.

GO! Scholengroep Rivierenland
zoekt talent
Wie in de toekomst een job als (adjunct-) directeur of technisch adviseur (-coördinator) in een school
binnen het GO! ambieert, moet zeker verder lezen. Het GO! onderwijs van Vlaamse Gemeenschap
gaat op zoek naar toekomstige leidinggevenden en middenkaders via een Talentenwerf in de
scholengroepen.
Eind vorig schooljaar keurde mevrouw Raymonda Verdyck namens de Raad van het GO! een nieuwe regeling goed voor de
opleidingen voor de selectie- en bevorderingsambten.
Het nieuwe traject bestaat uit verschillende stappen, zoals hieronder schematisch voorgesteld:

Talentenwerf

Jobtraining
Opleiding

Professionalisering

De talentenwerf is dus de eerste fase van dit professioneel continuüm en dient als verkennende fase voor toekomstige
leidinggevenden en middenkaders. Die talentenwerf maakt deel uit van het HR - beleid van de scholengroepen en wordt als
dusdanig ook door de scholengroepen zelf georganiseerd. Op de vergadering van het tussenoverlegcomité in december werd
hierover met de syndicale organisaties overlegd.
Vanaf volgend schooljaar worden vanuit de scholengroepen enkel nog kandidaten tot de opleidingen voor leidinggevenden van
het GO! toegelaten, die hebben deelgenomen aan de talentenwerf.
Welke doelen worden hiermee nagestreefd?

Voor de deelnemers gelden volgende doelstellingen:
- Ze krijgen een realistische kijk op de jobinhoud van een selectie- of bevorderingsambt;
- Ze kunnen inschatten of een job in een selectie- of bevorderingsambt tot hun mogelijkheden behoort;
- Ze krijgen een training in de eerder sociale en communicatieve aspecten van leiderschap.
De verantwoordelijken binnen de scholengroep streven met het organiseren van de talentenwerf naar volgende inzichten:
- Ze krijgen een zicht op de talenten die zich in hun scholengroepen bevinden;
- Ze krijgen een zicht op de ambities van personeelsleden binnen de scholengroep;
- Ze zorgen voor een sterke instroom naar de opleiding.

Huidige werving van talent

Binnen onze scholengroep zochten wij in het verleden natuurlijk ook reeds actief naar de talenten bij onze collega’s. Zo neemt elke
collega bij de start van zijn carrière deel aan een competentiescan waarmee zijn sterke punten evenals enkele verbeterpunten in
kaart worden gebracht.
Daarnaast startten we enkele jaren geleden een opleidingstraject op voor de mentoren/coaches in onze organisatie. Tevens is het
aanstellen van aspirant-directeurs in onze basisscholen een knap voorbeeld van zowel talentenwerf als jobtraining.
Tot slot laten we ook onze startende directeurs niet in de steek; in het kader van verdere professionalisering organiseren we
geregeld gezamenlijke nascholingen om de noodzakelijke competenties als leidinggevenden verder in ontwikkeling te zetten.

Ben jij iemand die eruit springt?

Op 8 december kwamen geïnteresseerde personeelsleden luisteren naar de infovergadering over de inhoud van en de toelating
tot de talentenwerf.

