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Scholen GO! Scholengroep Rivierenland worden scholen 4.0
Onderweg naar inclusief onderwijs
Het proefjaar van NODE ICT
IN BEELD: Onthaaldag voor Nieuwe Personeelsleden

Stilstaan is achteruitgaan
Binnen GO! Scholengroep Rivierenland is er het voorbije jaar op
bestuursniveau veel aandacht en energie gegaan naar een actualisering
van onze onderwijsvisie. Uitgangspunt voor deze oefening is de opmaak
van een ‘integraalplan’ voor onze scholengroep.
Dat is overigens een oefening die in alle scholengroepen van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gebeurt. Het project wordt over
vier jaar verspreid en zal in 2018 volledig afgerond zijn. Het integraalplan
van onze scholengroep zal in het voorjaar van 2017 afgerond zijn.
Alles draaide daarbij rond die ene centrale vraag: “Welke scholen willen
wij in 2030 zijn?“ Wie scholen zegt, denkt waarschijnlijk in de eerste
plaats aan schoolgebouwen. Maar de gebouwen zijn natuurlijk geen doel
op zich. Scholen zijn veel meer dan gebouwen. Het zijn omgevingen waar
‘lerenden’ kennis vergaren, eigen talenten ontdekken en ontwikkelen,
leren samenwerken, vertrouwen opdoen, … De schoolinfrastructuur is
geen doel, maar een middel om een uitdagende leeromgeving te creëren.
Binnen het proces van de integraalplannen is heel veel tijd en aandacht
gegaan naar het onderwijskundige aspect. Tijdens de besprekingen
tussen College van Directeurs en Raad van Bestuur ontstond heel
snel eensgezindheid over de noodzaak om onze onderwijspraktijk
voortdurend te vernieuwen. Hiermee zetten wij in feite de lijn
door die wij al sinds 2001 volgen. In onze basistekst schreven wij
toen al: “De scholengroep ondersteunt en stimuleert samen met
de scholengemeenschappen onderwijsvernieuwing op maat en
professionalisering van alle beleidsniveaus, teams en teamleden.” Deze
ondersteuning en stimulering gebeurt binnen onze scholengroep al jaren
zowel op pedagogisch vlak (bvb. klasdifferentiatie in basisonderwijs) als
op materieel vlak (bvb. Projecten rond ICT-hardware).
Deze projecten worden overigens regelmatig geëvalueerd en zijn in de
voorbije jaren bijgestuurd en vernieuwd. Dat is ook nodig, omdat de
wereld rondom ons ook snel verandert. De vierde industriële revolutie is
één van die grote mutaties.
Wij willen onze lerenden voorbereiden op een zo sterk mogelijke plaats
binnen die snel veranderende samenleving. Vanuit dit besef werd
in 2016 heel onze werking kritisch en toekomstgericht bekeken: de
schoolinfrastructuur, de schoolorganisatie, de onderwijsmethodiek, de
klaspraktijk,… Op al deze vlakken kwam steeds dezelfde conclusie terug:
‘stilstaan is achteruitgaan’. En daarbij moeten wij natuurlijk ook rekening
houden met een aantal beleidsdossiers die op niveau van de Vlaamse
Gemeenschap worden geïmplementeerd, zoals de hervorming secundair
onderwijs, de hervorming van de leerlingbegeleiding, de evolutie naar
inclusief onderwijs,….
Wij moeten voortdurend innoveren om aan al onze lerenden de beste
kansen te bieden voor hun eigen en onze gemeenschappelijke toekomst.
Wij willen onze scholen uitdagen om het label ‘scholen 4.0' te verdienen.
Onze scholengroep zal daarbij – zoals in het verleden – ondersteunen en
stimuleren.

Algemeen directeur
Luc Van Gasse

Werken aan
vernieuwing!
GO! Scholengroep Rivierenland zet grote stappen richting Innovatie
en Onderwijsvernieuwing. Judith Verhaert, directeur Innovatie &
Onderwijsvernieuwing bij de scholengroep vertelt meer over de
‘Proef-dag van de Innovatie voor basisscholen’ en de ‘Nascholing rond
co-teaching’.

Proef-dag van de Innovatie
Woensdag 19 oktober 2016
Judith Verhaert: “De ‘Proef-dag van de Innovatie’ smaakte. We wilden met deze dag laten tonen
hoe we het in de toekomst anders kunnen doen, wat onze leerlingen verder kan brengen en hoe
we als leerkracht meer werkplezier kunnen beleven. Op deze herfstochtend zwermden een 270-tal
leerkrachten basisonderwijs uit naar vier verschillende locaties. GO! Basisschool De Blokkendoos in
Aartselaar, GO! Basisschool ’t Kasteeltje in Puurs, GO! Basisschool Tovertuin in Willebroek en GO!
Basisschool Boom Park in Boom zetten hun deuren open en verwelkomden de genodigden hartelijk.
Koffiekoeken, drankjes, fruit… Het leek wel de Dag van de Leerkracht.”
“In de huidige maatschappij wordt steeds meer verwacht van onze leerlingen. Sleutelcompetenties
voor de 21ste eeuw zijn daarom een bezorgdheid van elke leerkracht op elk onderwijsniveau.
Op deze ‘Proef-dag van de Innovatie’ wilden we alle leerkrachten van ons basisonderwijs laten
kennismaken en laten proeven van methodieken, strategieën, samenwerkingen die alle inspelen
op deze verschillende competenties. We beperkten de keuze per graad/onderwijsniveau/functie.
Zo konden we ervoor zorgen dat er in elke workshop wel een teamlid van elke basisschool aanwezig
was, zodat men nadien informatie kon uitwisselen.”
“Flipping the classroom zet de les op zijn kop. Het huiswerk en de klassikale les wisselen eigenlijk
van plaats, waarbij leerlingen meer individueel de leerstof verwerken. Dit geeft meer ruimte voor
oefeningen, meer kansen op feedback én de leerlingen sturen hun eigen leerproces meer. WIN-WIN!
‘Explain everything’ is daarbij een heel handige tool om zelf instructiefilmpjes te leren maken. In
enkele andere workshops oefenden heel wat leerkrachten hiermee. Coöperatieve leerstrategieën,
klasmanagement, talentenarchipel, breed evalueren in LO (Lichamelijke Opvoeding), ijsbergrekenen
en zo veel meer… Er was voor ieder wat wils op deze dag. Misschien was kiezen nog het moeilijkste.
Tijdens praktische workshops lieten inspirerende lesgevers ons kennis maken met al deze
methodieken en inzichten.”
“Met deze ‘Proef-dag van de Innovatie’ willen we als scholengroep een impuls geven aan wat er
op veel scholen leeft of begint te leven, namelijk een sterk antwoord bieden op de toenemende
diversiteit. Dat we dit als leerkrachten en als team best zoveel mogelijk samen doen, wordt steeds
meer duidelijk. En …. samen is ook gezelliger. Maar het blijft niet bij proeven! We merken dat er heel
wat basisscholen de smaak te pakken kregen en extra stappen zetten om met het hele team aan de
slag te gaan met 1 of meer van de aangeboden inzichten en/of methodieken. Proeven smaakt dus
duidelijk naar meer en daarom timmeren we verder aan deze innovatieve weg tijdens een nieuwe
proef-dag jaargang 2017!”

Co-teaching, een must!
Donderdag 8 december 2016
Judith Verhaert: “Co-teaching zit in de lift! Zelfs zonder dat leerkrachten het beseffen, wordt er aan co-teaching gedaan: lessen
worden samen gegeven, klasgroepen worden samen gezet, … Dit biedt kansen om samen, met 2 (of meer) leerkrachten,
gedifferentieerder aan de slag te gaan met heterogene groepen. Op acht december organiseerde GO! Scholengroep
Rivierenland daarom een inspirerende sessie rond co-teaching onder leiding van Marijn Van De velde (PBD-Pedagogische
Begeleidingsdienst).
Leerkrachten uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs schreven zich hiervoor in.
Kennismaken met mogelijke valkuilen, voorwaarden en samenwerkingsmogelijkheden stond die dag centraal. Wat fijn dat heel
wat scholen al experimenteren met co-teaching!”

NODE ICT

Een praktische en tijdbesparende tool
GO! Scholengroep Rivierenland start dit jaar met het proefproject ‘Node ICT’.
De zelfontworpen tool is analoog aan het programma ‘Node Infra’ en zorgt voor een
vlottere behandeling van ICT problemen.
Verschillende problemen en
geen duidelijke communicatie
Bram Cuyt, coördinator ICT van GO! Scholengroep
Rivierenland: “Als een leerkracht een ICT-probleem in
een klas opmerkt, bijvoorbeeld een computer die niet wil
opstarten, dan meldt hij of zij dat aan het ICT-anker van
de school. Het ICT-anker laat op zijn of haar beurt aan de
ICT-dienst van de scholengroep weten wat het probleem is.
Hij of zij doet dit vaak met een e-mail waarin verschillende
problemen opgesomd worden. Als ik die mail ontvang, moet
ik de probleemgevallen één voor één naar de verschillende
medewerkers van onze ICT-dienst sturen. We krijgen
regelmatig dergelijke berichten van onze tweeëndertig
vestigingen, wat het zeer moeilijk maakt om een duidelijk
overzicht te bewaren: welke problemen zijn al opgelost?
Welke meldingen werden al meermaals gemaakt? Moeten er
onderdelen besteld worden? Ging er al een reactie naar het
ICT-anker? … De communicatie rond ICT-problemen kan dus
veel beter en wij denken dat de tool Node ICT, ontworpen
door collega Jens, hierbij heel erg zal helpen.”

Eigen softwareprogramma’s
GO! Scholengroep Rivierenland ontwikkelt
verschillende softwareprogramma’s waarmee heel
wat scholengroepen van het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap werken. Deze programma’s
werden in de eerste plaats ontwikkeld om
aan de eigen behoeften te voldoen.
12 Scholengroepen gebruiken het programma voor het
beheer van kinderdagverblijven. 13 Scholengroepen
werken met het personeelsbegeleidingsprogramma
waarmee ze dagdagelijks individuele
functiebeschrijvingen, begeleidings-, functionerings- en
evaluatieverslagen maken. Ook het programma om
infrastructuurproblemen op te volgen, Node Infra,
wordt door 3 scholengroepen gebruikt.
Coördinator softwareontwikkeling Jens De Visscher:
“Gloednieuw is Node ICT waarmee we begin 2017 van
start gaan. Dit zal proefdraaien tot het einde
van het schooljaar en dit niet alleen
binnen onze eigen scholengroep.”

Een duidelijk overzicht en rechtstreekse communicatie
Jens De Visscher, coördinator softwareontwikkeling van GO!
Scholengroep Rivierenland: “Het verschil met Node Infra is dat alle
leerkrachten een ICT-probleem via Smartschool kunnen melden en
de verwerking van dat probleem ook kunnen opvolgen, terwijl Node
Infra niet voor iedereen toegankelijk is. Alle leerkrachten zullen in
Node ICT kunnen zien welke meldingen er allemaal al zijn en kunnen
hierdoor inschatten wanneer hun probleem wordt opgelost.”
Bram Cuyt: “Ook voor de personeelsleden van onze ICT-dienst is
deze tool een grote hulp. Zij gaan nu vaak voor één probleem naar
een school (bijvoorbeeld het internet dat niet werkt), maar worden
ter plaatse vaak aangeklampt voor verschillende andere problemen.
Zo kunnen de ICT-medewerkers geen duidelijke planning maken en
hebben ze vaak het juiste materiaal niet bij om alle beslommeringen
op te lossen. Met de huidige tool weten de medewerkers exact welk
probleem ze wanneer gaan oplossen en ook de schoolteams zullen
hiervan op de hoogte zijn.”

Op weg
naar
inclusief
onderwijs

Duidelijke informatie
Bram Cuyt: “Af en toe krijgen we het bericht dat ‘de computer in
lokaal Frans niet werkt’. Met die informatie zijn we weinig tot niks.
Vaak moeten onze ICT-medewerkers nog heel wat praktische details
uitvissen voor ze aan de echte oplossing van het probleem kunnen
beginnen. Het programma dat Jens creëerde zal daarom veel meer
informatie (bijv. de exacte locatie van het toestel) vragen waardoor
onze IT’ers veel meer ICT-problemen op dezelfde tijd kunnen
oplossen.”
Jens De Visscher: “De leerkracht zal ‘exacter’ in het programma
kunnen aanduiden over welk soort probleem het gaat (printer, PC,
beamer, browser, …). Daarnaast zal ook het serienummer van het
toestel worden bijgehouden. Zo weten onze ICT-medewerkers over
welk soort toestel het gaat voor ze de school betreden en kunnen
ze toestellen verwijderen als het programma aantoont dat er wel
heel veel ‘troubles’ met een bepaalde printer of computer gemeld
worden.”

Actie & reactie
Bram Cuyt: “Het ICT-anker van de school zal een duidelijke rol blijven
spelen. Hij of zij moet eerst de meldingen van de leerkrachten via
het programma goedkeuren voor ze voor de hoofdzetel zichtbaar
worden. Zo worden geen problemen dubbel gemeld en worden
kleine problemen door het ICT-anker zelf opgelost.”
Jens De Visscher: “De melders, alle personeelsleden van de school,
krijgen in dit systeem ook feedback. De medewerkers van de ICTdienst zullen telkens een kort verslag na de behandeling van een
probleem maken en dat via het programma voor iedereen zichtbaar
zetten. Zo weten de leerkrachten bijvoorbeeld dat er een nieuwe
harde schijf voor een computer werd besteld en dat ze daarop even
moeten wachten.”
Bram Cuyt: “Heel wat leerkrachten kennen de ICT-medewerker van
hun school en sturen die bij een probleem al snel zelf een berichtje.
Als die persoon bijvoorbeeld ziek wordt, weten wij op de hoofdzetel
niks van dat probleem. Het programma Node ICT wordt centraal
geregeld, waardoor een probleem niet meer over het hoofd kan
gezien worden.”
Jens De Visscher: “Het programma zal dit schooljaar proefdraaien.
Hopelijk wordt het een succes!”

België heeft in vergelijking met andere Europese
landen relatief veel leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. In Vlaanderen volgt 4,35%
van de Vlaamse leerlingen les in het buitengewoon
basis- en secundair onderwijs.
België kiest meer dan andere landen voor een
oplossing in aparte scholen. Een keuze die
diametraal staat op de bepalingen van het VNverdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap (2006). In 2009 ratificeerde het Vlaams
Parlement dit verdrag.
Het Vlaams Parlement formuleerde in 2009 meteen
ook een definitie van wat onder beperkingen
verstaan wordt:

“..leerlingen met langdurige en belangrijke
participatieproblemen die te wijten zijn aan het
samenspel van functiebeperkingen (mentaal,
psychisch, lichamelijk of zintuiglijk), beperkingen
bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke
en externe factoren. Met beperkingen worden
moeilijkheden bedoeld die iemand heeft met
het uitvoeren van activiteiten, bijvoorbeeld
moeilijkheden bij het begrijpen van de aard en
betekenis van geschreven taal bij het hardop of stil
lezen. Met persoonlijke factoren wordt iemands
individuele achtergrond bedoeld zoals leeftijd,
geslacht, persoonlijkheid, culturele herkomst,
karakter enzovoort. Tot de externe factoren behoren
de fysieke en sociale omgeving van het individu.
Ze kunnen een positieve of negatieve invloed op
de participatie van het individu in de samenleving
hebben. De school behoort tot de fysieke omgeving
van het kind/de jongere en in die zin zijn barrières die
in het onderwijs aanwezig zijn waardoor leerlingen
moeilijkheden ondervinden om ten volle, effectief en
op voet van gelijkheid met anderen te participeren
aan het school- en klasgebeuren, voorbeelden van
externe factoren”

M-decreet: een eerste stap
Lange tijd bleef het stil. Hervomingsplannen werden geformuleerd, maar niet geïmplementeerd. Sommigen dachten dat het
evolueren naar inclusief onderwijs dode letter zou blijven. Met de invoering van het M-decreet vanaf het schooljaar 2015-2016
werd echter een belangrijke en onomkeerbare stap richting inclusief onderwijs gezet.
Ook tijdens het voorbije schooljaar werden in onze scholengroep basisscholen in het kader van het M-decreet ondersteund door
een expertenteam. Een ondersteuningsmodel dat als positief werd ervaren, maar waarvan wij tegelijk ook de beperktheid van
beschikbare mankracht hebben moeten ervaren. En ondertussen zet het beleid verdere stappen naar inclusief onderwijs.

Nieuwe stappen naar inclusief onderwijs
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits formuleert het in haar ‘consultatienota’ van oktober 2016 als volgt:
“Met het M-decreet zijn we de weg van inclusie ingeslagen, maar gelet op de onderwijsrealiteit gebeurt de realisatie ervan
progressief, stapsgewijs. Het vraagt immers een ingrijpende onderwijsvernieuwing die het denken (Mindshift) en handelen
(Meesterschap) van onderwijsprofessionals uitdaagt. We verlaten daarbij de filosofie van het geïntegreerd onderwijs, nl. het
integreren in en aanpassen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aan het onderwijs, om te evolueren naar een
inclusieve visie die de aanpassing van het onderwijs aan alle leerlingen, ongeacht hun kenmerken, centraal stelt. Het ontwerpen
en implementeren van een toekomstgericht en duurzaam ondersteuningsmodel voor het gewoon onderwijs in het omgaan met
specifieke onderwijsbehoeften is daarin een cruciaal element.”

Impact op klas en school
Voor de individuele leerkrachten en de schoolteams brengt de inclusiebeweging nieuwe uitdagingen. Binnen de klasgroepen –
wij spreken liever van leergroepen – zal de differentiatie groter worden. De noodzaak om de klaswerking aan te passen wordt
hierdoor nog prangender. Dergelijke aanpak is beter voor elke leerling, ongeacht haar/zijn sterktes en zwaktes.
Vandaag hebben heel wat collega’s en schoolteams al belangrijke stappen gezet naar een vernieuwende pedagogische aanpak
gebaseerd op differentiatie, co-teaching, systematisch inbouwen van verschillende werkvormen, een betere afbakening van
instructie en inoefening, …

Bijkomende ondersteuning is een must
Elke leerkracht moet beseffen dat dit proces de komende jaren nog sterker zal dienen uitgebouwd te worden. Niet enkel omwille
van de inclusiegedachte overigens, maar ook om te voldoen aan de globale maatschappelijke noodzaak van vandaag. Wil men
in Vlaanderen van dit verhaal een succesverhaal maken, dan zal het beleid in de eerste plaats bereid moeten zijn om extra
(financiële) inspanningen te doen voor klas- en schoolondersteuning tijdens het langdurig transitieproces.
De versterkte instroom van meer leerlingen met specfieke leer- en zorgnoden vraagt natuurlijk om bijkomende ondersteuning
op niveau van de leerling, de leergroep en het schoolteam. Ook een versterking van de leerlingbegeleiding op het niveau van het
CLB en de schoolondersteuning door de pedagogische begeleidingsdienst zullen hierin cruciaal zijn.

GO!-bestuurder Raymonda Verdyck geeft aan dat
leerkrachten en directeurs inclusie omarmen, maar
dat “het heel moeilijk wordt om dit volledig te
realiseren zonder dat er middelen bijkomen”.
“We

blijven

alle

moeite

doen,

maar

er

wordt

ontzettend veel van het onderwijs gevraagd. Op een
gegeven moment moeten de leerkrachten ook zuurstof
krijgen.”
De Morgen, vrijdag 9 december 2016

Onthaaldag Nieuwe Personeelsleden
Op maandag 3 oktober had de Onthaaldag voor Nieuwe Personeelsleden van
GO! Scholengroep Rivierenland in GO! Atheneum Boom plaats. De frisse krachten kregen
informatie over de scholengroep, het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de
competentiescan en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Tania Van Poyer, HR-manager bij
GO! Scholengroep Rivierenland:
“Ik vind de quote van Reid
Hoffman zeer passend bij
onze onthaaldag.”
“We believe that when the
right talent meets the right
opportunity in a company with
the right philosophy amazing
transformation can happen.”

