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Hervormingsplannen: de handschoen opnemen
GO! Scholengroep Rivierenland bouwt eigen Innovatief Netwerk
Samen leren samenleven in het nieuwe PPGO!
Ontdek het talent in de Talentenwerf

De handschoen opnemen

Het schooljaar zit erop. De welverdiende vakantie brengt rust en is ook een goed moment voor bezinning.
En stof tot nadenken over de toekomst van onze scholen is er meer dan genoeg.
In mei heeft de Vlaamse Regering een aantal conceptnota’s goedgekeurd die de komende jaren de toekomst
van het onderwijs in Vlaanderen zullen bepalen. Logisch dat veel collega’s zich vragen stellen bij de impact op
de eigen school en de eigen werking.
Vooral de conceptnota ‘hervorming secundair onderwijs’ kreeg in de media veel aandacht. Begrijpelijk: reeds
in de vorige legislatuur ging heel veel interesse naar deze hervormingsplannen, ook al omdat er verschillende
visies lijnrecht tegenover elkaar stonden. En ook binnen deze regering kwamen die tegenstellingen heel
scherp naar voor. De noodzaak voor deze hervorming ligt o.a. in de vaststelling dat 14% van de leerlingen
de school verlaat zonder diploma of getuigschrift. Maar ook de snelle technologische (r)evolutie dwingt het
onderwijs tot inhoudelijke, methodologische en structurele flexibiliteit. Stilstaan is achteruitgaan!
De hervorming secundair onderwijs is niet de verhoopte grote hervorming. Zo blijven bv. ASO, TSO en BSO
in de oude vorm bestaan. De conceptnota voorziet wel een aantal hervormingen binnen het basisonderwijs
en wil een betere aansluiting tussen basis en secundair. In het secundair wordt de idee van de brede eerste
graad versterkt: de leerlingen zullen meer dan vandaag het geval is, op basis van hun talenten en hun
interesses toegeleid worden naar de voor hen beste studiekeuzen in de tweede en derde graad. Maar of dit
alles voldoende zal zijn om het watervalsysteem in ons onderwijs te stoppen?
Gelijktijdig met de hervorming secundair onderwijs keurde de Vlaamse Regering ook een nota rond
bestuurlijke optimalisatie goed. Ook deze discussie werd al in de vorige regering gevoerd. Het gaat over een
hervorming die zich op het niveau van de schoolbesturen situeert en dus geen rechtstreekse impact heeft op
het niveau school. De Vlaamse Regering vindt terecht dat sterke schoolbesturen meer kansen geven aan de
individuele scholen. De nota stelt dat uit onderzoek blijkt dat de schaalgrootte van schoolbesturen voordelen
oplevert vanaf 2.000 leerlingen. Ter vergelijking: GO! scholengroep Rivierenland telt vandaag 6.365 leerlingen
in het leerplichtonderwijs.
Binnen ons net is de voorbije jaren veel aandacht gegaan naar het eigen project bestuurlijke optimalisatie.
Centraal daarbij staat de vraag: welke taken moet een scholengroep opnemen, in de eerste plaats naar de
eigen onderwijsinstellingen? Uit de benchmarking blijkt dat onze scholengroep tot de absolute koplopers
behoort. Concreet betekent dit dat wij onze organisatie de voorbije 15 jaar zodanig hebben uitgebouwd
dat wij op bijna alle vlakken doen wat van een sterk schoolbestuur verwacht wordt: de scholen maximaal
ondersteunen, ontlasten en aansturen.
Een sterk schoolbestuur moet een voldoende aantal leerlingen hebben. Er moet daarnaast ook visie en
daadkracht uitgaan van een scholengroep. En dat wij dit effectief ook realiseren, blijkt nog eens duidelijk
uit de recente doorlichtingen van onze basisscholen. Wat vooral opvalt hierbij, is dat onze basisscholen
veel lof krijgen voor hun aanpak van de differentiatie in de klaswerking en de ondersteuning die door de
scholengroep gegeven wordt.
En nu wij het toch over visie hebben: binnen het College van Directeurs en de Raad Van Bestuur wordt
gewerkt aan een toekomstvisie met de blik op 2030. Wij werken rond de vraag ‘Welke school willen wij zijn
in 2030?’.
Volgend schooljaar willen wij dit verder uitdiepen en zullen wij de personeelsleden informeren en
betrekken bij de verschillende projecten. Tijdens de vakantieperiode geven wij u alvast de kans om via
onze elektronische ideeënbus vragen, opmerkingen en suggesties over al deze hervormingsplannen aan
ons te maken.
Wij nemen alvast de handschoen(en) op en hopen van u hetzelfde.

Luc Van Gasse

GO! Scholengroep Rivierenland werkt aan Innovatief Netwerk

Logisch, creatief &
probleemoplossend denken!
GO! Scholengroep Rivierenland is één van de pioniers als het gaat over nieuwe
technologieën binnen het onderwijs. De scholengroep werkt dit jaar opnieuw
mee aan het Netwerk Innovatieve Scholen (NIS) van de Vlaamse overheid, biedt
programmeerlessen aan en start in september met een eigen ICT-netwerk. “We
willen leerlingen logisch, creatief en probleemoplossend leren denken”, klinkt het.
Deelname aan het Netwerk Innovatieve Scholen (NIS)
van het European Schoolnet en de Vlaamse overheid
GO! Scholengroep Rivierenland neemt ook dit jaar weer
deel aan het Netwerk Innovatieve Scholen van de Vlaamse
overheid en het European Schoolnet. In 2016 werken de
scholen rond het thema ‘Coding’ waarbij kinderen stap voor
stap leren programmeren. GO! Basisschool Boom Park en
GO! Atheneum Boom vertegenwoordigen de scholengroep.
De Vlaamse overheid biedt elke school die aan het project
deelneemt 2000 euro. Met dat geld moeten de schoolteams
een project rond het thema uitwerken. Op 10 oktober 2016
stellen de verschillende scholen in Vlaanderen hun project
tijdens een studiedag op het departement Onderwijs voor.
Dankzij het NIS (Netwerk Innovatieve Scholen) kunnen
scholen uit verschillende regio’s heel wat van elkaar leren.
Wim Van Rymenant, ICT-coördinator in GO! Basisschool
Boom Park, Kenny Van Loock, ICT-coördinator in GO!
Atheneum Boom en Glenn Tas, leerkracht informatica in GO!
Atheneum Boom, leggen enthousiast hun plannen voor het
Netwerk Innovatieve Scholen (NIS) uit.
Wim Van Rymenant: “Ik stel tijdens de studiedag drie
applicaties voor: Kodable, Beebot en Dash&Dot. Met de
drie apps leer je stap voor stap programmeren, maar een
groot deel zal zonder de computer gebeuren. We noemen
dit ‘Unplugged’. Leerlingen leren logisch nadenken en
ontdekken hoe een computer ‘denkt’. Zo zien de jongens en
meisjes hoe onder andere ‘binair tellen’ in elkaar steekt en
hoe ‘pixels’ worden berekend, en dit allemaal met EN zonder
een computer. Bij Beebot bijvoorbeeld moeten de leerlingen
een robot op grondplaten laten bewegen. Ze doen dit door
de weg van de robot te programmeren. Hiervoor moeten de
leerlingen eerst logisch nadenken voor ze kunnen beginnen.”
Glenn Tas: “In GO! Atheneum Boom zullen we vooral met
een uitbreiding van Scratch en Tickle werken. Zo gaan we
aan de hand van Tickle drones leren besturen. Alle leerlingen
die informatica of toegepaste informatica krijgen, worden
hierbij betrokken. We vinden deze lessen belangrijk voor de
algemene ontwikkeling en het creatief, oplossend denken.

Deze skills zijn onder andere ook bij wiskunde belangrijk.”
Zijn er nog technieken waarmee jullie al
in de klas aan de slag gaan?
Wim Van Rymenant: “Op de studiedag stellen we maar een
klein deeltje van onze activiteiten voor. We hebben in onze
school vanaf september een eigen VIP-Lab (Vooruitdenkend
Innovatief Persoon). In dit lokaal wordt plaatsgemaakt
voor alles wat met ICT en techniek te maken heeft. Zo
zal er ruimte zijn voor robotjes, iPads en verschillende
toepassingen (Little Bits - Makey makey - Dash & dot
- Ozobot- lego We Do 2.0 - Lego Mindstorms - Blue Bot Ollie (Sphero) – Primo). Op die manier kunnen we voor alle

leeftijden een aanbod uitwerken. De leerlingen kunnen in
kleine groepjes langskomen en alles stap voor stap leren
kennen.
Ik hoop dat er op termijn modules komen waarin coderen en
techniek centraal staan, zodat we de lessen in het onderwijs
verder kunnen uitbouwen. We trachten deze tools ook in
te zetten om reguliere leerstof te verwerken. We willen
op jaarbasis een leerlijn uitwerken: Hoe kan je dit middel
gebruiken om reguliere leerstof te verwerken (bv. kijklijnen
– hoeken).”
Kenny Van Loock: “Op GO! Atheneum Boom zijn we volop
bezig met het inrichten van een pc-labo waar de leerlingen
de verschillende onderdelen van een computer leren kennen
om deze vervolgens samen te voegen tot een werkend
geheel. De leerlingen kunnen er experimenteren met het
opzetten van netwerken, al dan niet servergestuurd.
Daarnaast investeren we in het opstarten van een
multifunctionele ruimte, geïnspireerd op het lab 21.0, waar
leerkrachten op verschillende manieren kunnen lesgeven
en alle werkvormen kunnen toepassen (waaronder ook
co-teaching). Zo kunnen de leerlingen samenzitten in
een hoekje om bepaalde dingen te bespreken en nadien
plaatsnemen aan de computers om materiaal op te zoeken
en te verwerken. Verder zullen in het lab een mobiel
Smartboard en mobiele banken ter beschikking zijn om de
ruimte snel om te vormen naar de gewenste opstelling.
De school schafte ook 20 iPads aan. De leerkrachten kunnen
deze reserveren om in te zetten tijdens hun lessen. Op deze
manier kan er in elk klaslokaal op een interactieve manier
worden lesgegeven.
Om dit alles mogelijk te maken was de uitbouw van een
volledig nieuw draadloos netwerk over heel de campus
onontbeerlijk.”

Wim,
Glenn
en Kenny
nemen
via een drone
een foto.

Zijn de leerlingen enthousiast over het programmeren?

In GO! Basisschool Boom Park starten we al bij de kleuters.
Ze leren via een app met een soort van pijlensysteem
werken, wat het begin is van programmeren. Ze zijn daar
geen uren mee bezig, maar ze komen toch al eens met de
materie in aanraking. We leiden kinderen niet op naar een
beroep, want de jobs waarin deze jongens en meisjes later
terechtkomen, moeten nog uitgevonden worden.”
De apps en andere
toepassingen
waarmee de
scholen
aan de
slag gaan.

Glenn Tas: “Wat ik ook interessant vind om mee te werken,
zijn programmeerblokjes. Hiermee leren de jongeren
dagdagelijkse systemen uit hun eigen leefwereld beter
kennen. Denk maar aan een alarm of het stopsysteem in een
auto.”
Wim Van Rymenant: “We maken leerlingen in het onderwijs
vaak gewoon om een welbepaalde module te volgen.
Nu leren we ze het patroon te doorbreken, zelf een creator te
zijn en naar alternatieven te zoeken. Er is niet één oplossing
om het spel verder te laten lopen, maar verschillende.
Leerlingen moeten hiervoor ook leren samenwerken.”
Hoe zien jullie de toekomst?
Glenn Tas: “Wat wij nu doen, is een stuk pionierswerk.
Er zijn nog geen eindtermen ‘programmeren’ en in de
lerarenopleiding bestaat er nog niet zo veel rond het thema.”
Wim Van Rymenant: “We zijn daarom vragende partij voor
een Innovatief Netwerk binnen de eigen scholengroep.
Ik vind het belangrijk om binnen een school met nieuwe
ideeën te werken. Binnen de scholengroep kunnen we die
ideeën met elkaar delen."

Glenn Tas: “Programmeren is misschien niet de juiste term.
Een andere benaming is probleemoplossend, logisch en
creatief denken.”

Glenn Tas: “Wij hebben elkaar per toeval ontmoet, maar
er zijn ongetwijfeld nog heel wat mensen binnen de
scholengroep met talent en goesting om rond deze nieuwe
materie te werken.”

Wim Van Rymenant: “De meeste leerlingen zijn enthousiast
over de lessen. Het ene kind heeft er natuurlijk meer aanleg
voor dan het andere, maar het belangrijkste is om de jongens
en meisjes te teasen en hen te tonen wat programmeren is.

Wim Van Rymenant: “Wat mij ook leuk lijkt, is een
samenwerking tussen de scholen waarbij de leerlingen van
Glenn aan onze leerlingen lesgeven. Zo leren ze wat ze zelf in
de vingers hebben, over te brengen aan anderen.”

Leren programmeren met CodeFever!
Het leren programmeren via het team van CodeFever kadert binnen de brede school. De organisatie CodeFever komt vanaf 21
september programmeerlessen geven in GO! Middenschool Den Brandt in Boom. De tien lessen zullen op woensdagnamiddag
plaatshebben en zijn betalend.
De leerlingen leren via het programma Scratch een spel bouwen en de bijhorende problemen oplossen door logisch,
probleemoplossend en creatief na te denken.
De leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar van GO! Basisschool Boom Park in Boom en GO! Basisschool De
Blokkendoos in Aartselaar en de leerlingen van het eerste en tweede middelbaar van GO! Middenschool Den Brandt kunnen
zich als eerste voor de programmeerlessen inschrijven. Nadien is het de beurt aan de andere scholen van de scholengroep.
Meer informatie vind je op de website van GO! Middenschool Den Brandt.

Unplugged? Ontdek hier een klein voorbeeld.

Innovatief Netwerk
binnen de scholengroep zelf!
GO! Scholengroep Rivierenland is zeer ambitieus als het om
het gebruik van nieuwe technologie in het onderwijs gaat.
De scholengroep start daarom vanaf september met een
eigen Innovatief Netwerk binnen de scholengroep zelf.
Bram Cuyt, afdelingshoofd ICT van
GO! Scholengroep Rivierenland:
“Het Netwerk Innovatieve Scholen (NIS) van de Vlaamse
overheid is een project voor alle geïnteresseerde scholen
in Vlaanderen. Wij zouden de wijsheid, die we onder
andere in dat netwerk opdoen, willen verspreiden over
heel onze scholengroep. Het heeft geen zin projectoren te
hangen, iPads aan te kopen en computers te plaatsen als
er educatief niks mee gedaan wordt. Als we de directies
en leerkrachten op een gerichte wijze leren omgaan met
de nieuwe technologie, kunnen ze hiermee op een sterke
manier aan de slag.

Computer science unplugged: Tim Bell, Ian H. Witten, Mike Fellows

Meer informatie over unplugged:
http://maken.wikiwijs.nl/74282/
Programmeren_in_het_PO
https://code.org/
http://csunplugged.org
Op Smartschool vind je
meer informatie over Unplugged.

De huidige maatschappij vraagt om een nieuwe aanpak van
lesgeven. De tijd dat de leerkracht vooraan alle wijsheid
verkondigde, is voorbij. Op het moment dat je als leraar
geschiedenis over Napoleon vertelt, heeft een leerling
op het scherm voor hem alle info. Misschien is het dan
interessanter om samen met de leerlingen de informatie
over Napoleon op te zoeken en hen te leren wat correct
is en wat niet? Als scholengroep willen we directies en
leerkrachten hierin begeleiden.
We zouden een viertal keer per jaar een infosessie willen
geven aan alle directeurs en hun ‘innovatiecoach’, een
leerkracht die hierbij graag betrokken is. Daarnaast willen
we ook alle leerkrachten om de beurt betrekken, zodat
iedereen met de nieuwste technologieën leert werken. Als
je als schoolteam weet wat je met welk materiaal wil doen, is
het ook voor de directeur veel duidelijker welk materiaal hij
of zij in de begroting voor het volgende jaar moet opnemen.
Een duidelijke visie is belangrijk.”

Ontdek het nieuwe Pedagogische Project van het
GO! onderwijs van Vlaamse Gemeenschap!

Samen leren
samenleven

Het PPGO!, het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap, zit in een nieuw kleedje. De nieuwe baseline van het GO! ‘Samen
leren samenleven’ vat het nieuwe PPGO! mooi samen. We nemen enkele belangrijke
elementen onder de loep.
“Met de ondertekening van dit PPGO! bevestig ik dit engagement.” Wie in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
werkt, kent deze woorden. Aan het begin van je loopbaan, onderteken je het PPGO!, het Pedagogisch Project van het GO! en
ga je akkoord met de ‘waarden en normen’ van het onderwijsnet.
Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!. Het vormt de grondslag voor het pedagogisch
handelen. Dat doet het door een referentiekader te bieden waarbinnen het handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst,
maar tegelijk en meer verdergaand wil het ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren.
Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: het begeleiden en
ondersteunen van de individuele en persoonlijke ontwikkeling van lerenden enerzijds, en het bijdragen aan het samenleven in diversiteit
en harmonie anderzijds. De individuele en maatschappelijke dimensie van het opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met
elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en opdracht.

Sinds januari 2016 zit het PPGO! in een nieuw kleedje. Vooral de baseline ‘Samen leren samenleven’ staat hierin centraal.
Samen leren samenleven is in het PPGO! een kernopdracht voor iedereen in het GO!. Ondanks de vele verschillen zijn wij immers met elkaar
verbonden door democratische waarden. Respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid vormen de
bouwstenen voor een opvoeding tot actieve burgers.
Maar ook wederkerigheid en niet-vooringenomenheid zijn een voorwaarde voor het samenleven. Deze actieve inzet op burgerschap en
gedeelde waarden is een noodzakelijk engagement om onze samenleving leefbaar te houden. Dat vraagt moed van alle GO! collega’s maar
ze krijgen daarin ondersteuning.

Neutraliteit blijft een belangrijk kernbegrip in het PPGO!.
Sinds 1989 vervult het GO! met veel zorg zijn grondwettelijke opdracht om ‘neutraal’ onderwijs aan te bieden. De Raad van het GO! is
bevoegd om het begrip ‘neutraliteit’ in te vullen. De diversiteit van onze samenleving is geëvolueerd naar een superdiversiteit, die voor
spanningen zorgt. Dat plaatst onze scholen voor extra uitdagingen. Daarom besliste de Raad van het GO! in 2015 om de tekst van het PPGO!
te actualiseren. De laatste aanpassing dateert van 2005.

Op 1 september krijgt elk schoolteam een groot PPGO-paneel, zodat elk personeelslid het vernieuwde PPGO! in het groot kan
ondertekenen.

27 & 28 april 2017 PPGO! in de praktijk!
Het GO! organiseert op 27 en 28 april 2017 een groot evenement voor alle schoolteams.
De twee dagen zien er helemaal hetzelfde uit, dus je moet je maar voor één dag inschrijven.
Tijdens het evenement krijg je als personeelslid van het GO! via lezingen en workshops meer informatie
over het vernieuwde Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Meer informatie vind je op de website van het GO!.

Secundaire scholen
GO! Scholengroep Rivierenland
openen deuren voor Moving People

Samen leren samenleven
in de praktijk
De leerlingen van GO! Atheneum Klein-Brabant, GO!
Atheneum Boom, GO! Technisch Atheneum Den Biezerd,
GO! Atheneum Willebroek en GO! Middenschool Den
Brandt kregen tussen donderdag 2 juni en donderdag 9
juni drie speciale gasten op bezoek. De secundaire scholen
van GO! Scholengroep Rivierenland deden mee aan het
project Moving People waarbij kleine rondtrekkende
beeldjes symbool staan voor de vluchtelingen en hun
verhalen.
Begin juni maakten de leerlingen van de secundaire
scholen van GO! Scholengroep Rivierenland kennis met
Helen, Idris en Inas.
Helen, Idris en Inas zijn drie beeldjes van het
Streetartproject Moving People die symbool staan voor
drie vluchtelingen en hun verhalen. Moving People wil
vluchtelingen een gezicht geven en hun verhalen vertellen
aan de hand van kleine beeldjes die overal opduiken in het
straatbeeld.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap laat drie
beeldjes touren langs alle GO!-scholen om de verhalen
tot bij elk kind te brengen. Het project sluit mooi aan bij
het vernieuwde PPGO! (Pedagogisch Project GO!) en de
nieuwe baseline van het GO! ‘Samen leren samenleven’.

Secundaire scholen
GO! Scholengroep Rivierenland
Vanaf 2 juni waren de drie beeldjes elke dag te gast in een
secundaire school van GO! Scholengroep Rivierenland. De
leerlingen en leerkrachten kregen niet enkel de tijd om de
beeldjes te bewonderen en te fotograferen. Tijdens enkele
lessen (levensbeschouwelijke vakken, geschiedenis, …)
werden de verhalen van Helen, Idris en Inas besproken en
werd het thema ‘vluchtelingen’ onder de loep genomen.

GO! Scholengroep Rivierenland evalueert eerste Talentenwerf

Talent in onze Talentenwerf!
GO! Scholengroep Rivierenland organiseerde voor de eerste keer een Talentenwerf.
Personeelsleden van de scholengroep die hun akte van directeur bij het GO! willen behalen,
moeten eerst dit traject doorlopen. Hieronder lees je de reacties van de deelnemers die
aan de Talentenwerf deelnamen en doorstromen naar de opleiding van het GO!.
"Ik vind de Talentenwerf een zeer goed initiatief van de scholengroep. We
krijgen op deze manier de kans om onze talenten te benutten en deze
verder te ontwikkelen.
Door deel te nemen aan de Talentenwerf heb ik nog meer zin gekregen om
door te groeien naar een leidinggevende functie.
Kortom, ‘de Talentenwerf’ is een topinitiatief! "
Nathalie Torfs, aspirant-directeur
GO! Basisschool ‘t Venneke

"In de maand oktober kreeg ik de vraag om
over te stappen naar het CVO als coördinator
en beleidsondersteuner. Ik leerde vanaf dag
één enorm veel op de werkvloer zelf, maar
de deelname aan de Talentenwerf heeft me
nog meer verrijkt.
Daar waar ‘men’ zou denken dat de
Talentenwerf zou zorgen voor extra planlast,
heb ik dat helemaal anders ervaren; het was
een leerrijk, nuttig, interessant, praktisch en
bruikbaar parcours!"
Elke Pepermans, CVO

Proficiat!

Een dikke proficiat aan Karen Fraters,
directeur GO! Atheneum Boom; Eve Suykens,
directeur GO! Basisschool De Linde & GO!
Freinetschool ’t Hinkelpad; Sigrid Leroy,
directeur GO! TA Den Biezerd; Petra Colin,
directeur GO! Atheneum Willebroek; Inge
Van de Venne, directeur GO! Atheneum
Klein-Brabant en Els Van Tichelt, leerkracht
GO! Basisschool ’t Venneke. Zij behaalden dit
jaar hun akte van directeur bij het GO!.

"De Talentenwerf voor mij:
Leren van elkaar
Coachen
Portfolio
Leermomenten
Communicatieve vaardigheden
Good practices
Inspiratie
Ondersteuning
Verkennnen"
Tessa Vermeiren, aspirant-directeur
GO! Basisschool 't Krekeltje

"De Talentenwerf...een uitdagend, leerrijk en inspirerend
traject dat motiveert om uit de comfortzone te treden en
jezelf professioneel volop in ontwikkeling te brengen."
Marjan Chaubet, leerlingbegeleider/leerkracht Frans
GO! Atheneum Boom
"Halsoverkop en met veel enthousiasme ben ik aan deze
nieuwe uitdaging begonnen. Door de Talentenwerf leerde
ik mezelf weer op een nieuwe manier kennen en het
inspireerde me om andere talenten te ontplooien."
Fanny Hermans, TAC GO! TA Den Biezerd

