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Van leerling
naar lerende!
In dit nummer van ’t Krijtlijntje maken wij de balans op van
de voorbije doorlichtingsronde. Het is globaal een positief
resultaat.
Tegelijk geven de doorlichtingsverslagen ook interessante
verbeterpunten aan. Deze aanbevelingen passen volledig in
de onderwijsvisie van GO! scholengroep Rivierenland.
In onze onderwijsvisie staat de lerende centraal.
Wij gebruiken liever het woord lerende dan de oude term
leerling. Een leerling is iemand die les volgt, wat eerder een
passieve rol suggereert. Een lerende is iemand die leert,
die dus zelf actief bezig is en initiatief neemt. Deze omslag in
ons taalgebruik is niet vanzelfsprekend. Het woord ‘leerling’
was eeuwenlang de term voor wie een opleiding volgde.
Spreken over lerenden in plaats van over leerlingen
is geen spelen met woorden. Het is een speerpunt in de
transformatie van onze scholen tot scholen 4.0.
Scholen 4.0 zijn scholen die zich aanpassen aan de zich
wijzigende samenleving, scholen die vernieuwend werken en
de lerenden voorbereiden op hun plaats in de samenleving
van morgen.
Wij zijn verheugd te kunnen vaststellen dat in onze scholen
op dit vlak veel beweegt, zowel in basis- als in secundair
onderwijs. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat dit gedragen
wordt door het schoolteam en dat er een logische
horizontale en verticale samenhang is. Daarbij willen wij
vanuit de scholengroep en de scholengemeenschappen
ook zorgen voor een doordachte en goede afstemming
van deze vernieuwingsprocessen tussen de verschillende
onderwijsinstellingen, zodat de lerenden ook hier een
logische verticale samenhang ervaren.
Ongeveer 7.000 lerenden stappen dagelijks de schoolpoort
binnen in een school voor leerplichtonderwijs van onze
scholengroep. Ieder van hen maximale kansen geven en elk
van hen leren samenleven, daar gaat het om, daarvoor doen
wij het. Zij hebben daar ook recht op. Dat maakt ons werk zo
boeiend en uitdagend, elke dag weer opnieuw.

Algemeen directeur
Luc Van Gasse

GO! scholengroep Rivierenland organiseert een algemene vergadering
in de nieuwe vleugel van GO! basisschool De Hoeksteen in Boom

Vergaderen in De Loft

De Loft. Zo heet de vernieuwde vleugel van GO! basisschool De Hoeksteen waar het team van GO! scholengroep
Rivierenland zijn algemene vergadering hield. Alle directeurs, afgevaardigden van de schoolraden en leden van de
Raad van Bestuur vergaderden op 7 oktober 2017 in de nieuwe leerruimte.

Algemeen directeur, Luc Van Gasse,
bracht een uiteenzetting over Scholen 4.0.
Financieel directeur, Marc Van Gyseghem,
gaf uitleg over de begroting van de scholengroep.

De leerlingen van GO! atheneum Willebroek
ontvingen de bezoekers hartelijk!
De leerlingen van GO! technisch atheneum Den Biezerd
in Niel zorgden voor een fantastische receptie.

Code Wave
Oplossingsgericht denken, een must!
Code Wave, het code event van GO! scholengroep Rivierenland
bracht heel wat leerkrachten en leerlingen in de ban van de codetaal.
Tussen 16 en 20 oktober 2017 kregen de jongens en meisjes lessen
rond coderen, programmeertaal en computational thinking.
Directeur Onderwijsvernieuwing, Judith Verhaert
en ICT-coördinator, Bram Cuyt, blikken samen terug.
Zijn jullie tevreden over de Code Wave?
“We zijn trots”, vertelt Judith Verhaert, directeur Onderwijsvernieuwing
van GO! scholengroep Rivierenland. “Het doel van onze Code
Wave was om alle leerkrachten in contact te brengen met coderen.
Onze voorbereidende workshops moesten de leerkrachten een stimulans
geven om tijdens Code Wave met het materiaal en de opgedane kennis
een beetje te freewheelen. Het uiteindelijke doel was dat er in elke school
minstens één lesuur rond codetaal zou gewerkt worden. De opkomst was
veel groter. We weten dat er in meerdere lessen rond deze materie werd
gewerkt. In enkele scholen werden meerdere klassen of een volledige
graad betrokken. Iedereen deed mee, ook de kleuters en de leerlingen uit
het buitengewoon onderwijs… dus ja, wij zijn fier.”
Hoe belangrijk is het voor een lerende om te leren programmeren?
Bram Cuyt, ICT-coördinator bij GO! scholengroep Rivierenland: “Het leren
van een programmeertaal is niet zozeer ons doel, maar wel het bijbrengen
van de competentie dat al onze lerenden oplossingsgericht leren denken
en hier duidelijk instructies kunnen voor uitwerken. Computationeel
denken en problem solving is veel belangrijker dan ‘een programmeertaal’
leren. De redenering en de logica primeert op het uitschrijven van de
gedetailleerde commando’s.”
Wat zijn de verdere plannen?
Judith Verhaert: “We willen de leerkrachten stimuleren om verder
rond dat computationele denken te werken. We kunnen dit bereiken
door de leraars te professionaliseren en materiaal te voorzien. Voor de
basisscholen kochten we daarom al drie dozen lesmateriaal aan, die ze via
een uitleensysteem bij ons kunnen reserveren. We bezitten een klasset
Bee-Bot, Dash and Dot en Coding Awbie.”
Bram Cuyt: “We kregen van enkele leerkrachten ook de vraag om
een digitaal platform te creëren waarop men materiaal kan delen.
We zijn nu een geschikt systeem aan het zoeken, zodat bijvoorbeeld de
kleuterleerkrachten elkaar snel terugvinden en makkelijk met elkaar
kunnen overleggen.”
Hoe zijn de secundaire scholen in het verhaal betrokken?
Judith Verhaert: “Vanaf dit schooljaar zouden we ook de secundaire
scholen meer willen betrekken. Ook daar bestaan al heel veel initiatieven,
maar we willen in de nabije toekomst hier graag een concrete leerlijn in
trekken. Belangrijk is, om eerst op maat van de secundaire scholen te
professionaliseren. “
Bram Cuyt: “In ons Innovatief Lerend Netwerk willen we dit schooljaar
nog workshops aanbieden voor zowel de basisscholen als de secundaire
scholen, zodat de schoolteams warm worden gehouden om rond deze
nieuwe materie te werken.”

De onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid nam alle scholen van de scholengroep onder de loep

We mogen fier zijn!
De voorbije schooljaren kregen de scholen van GO! scholengroep Rivierenland bezoek van de onderwijsinspectie
van de Vlaamse overheid. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar alle schoolteams mogen trots zijn op het
resultaat!

Uit de verslagen van onze basisscholen selecteren we enkele punten:
Eerst en vooral wordt het sterke ADI-model geprezen dat door een vrijgestelde coach in al onze scholen wordt ondersteund.
Ook de flexibelere leergroepen die de lerenden indelen in efficiëntere groepen
die beter aansluiten bij de reële onderwijsbehoeften, krijgen positieve feedback.
Verder stelden de inspecteurs vast dat onze schoolteams goed worden ondersteund door het waarborgteam
(nu een deel van het ondersteuningsnetwerk Impuls).
Het gevoerde beleid rond BHV (bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne) is een voorbeeld van goede praktijk
door de dynamische samenwerking met de preventieadviseur en de dienst infrastructuur.
De samenwerkingsverbanden in de scholengemeenschap en –groep rond bijvoorbeeld de lerende zorgnetwerken en
de bevragingen welbevinden worden als sterke punten gewaardeerd.
Daarnaast vinden we in de verslagen aanwijzingen om een verdere ontwikkeling betreffende breed rapporteren en evalueren
vanuit een gelijkgerichte visie vorm te geven.
Tot slot dient er nog verder te worden gewerkt aan de visie en de aanpak van de verschillende vernieuwingsprojecten.
Dit gebeurt continu binnen het Lerend innovatief Netwerk.

Safety First
De BVH (Bewoonbaarheid, Veiligheid, Hygiëne) wordt in elke school in Vlaanderen onder de loep genomen. De inspectieteams
oordeelden dat onze lerenden in sterke omgevingen vertoeven. De preventieadviseur van de scholengroep, Rudy Aelaerts,
is trots op iedereen die hier dagelijks aan meewerkt.
Rudy Aelaerts: “De doorlichting heeft voor elke school een vragenlijst met 70 onderzoeksvragen. De schoolteams moeten op
basis van deze vragen een dossier voorzien. Hierin zitten belangrijke documenten zoals onder andere het elektriciteits- en
brandweersverslag. De directie en preventieverantwoordelijke van de school moeten dit dossier voorbereiden, want tijdens de
doorlichtingsweek kijkt het inspectieteam alles na. Daarnaast zal een inspecteur een rondgang doen doorheen de volledige school
en controleren of alle lokalen en gangen veilig zijn. De school krijgt zowel punten op het dossier als op de rondgang.
Al onze scholen waren in orde. GO! basisschool De Hoeksteen in Boom kreeg een
opvolgingsattest, omwille van de achterstand van de infrastructuur. Als gevolg van dit attest
startten de renovatiewerken aan de school en werd de rechtervleugel al omgevormd tot een
mooie en veilige leerplek.
Dat de doorlichtingsteams zo enthousiast zijn, is een pluim voor heel veel mensen.
De inspecteurs waren enthousiast over het programma Node waarin de directeurs
infrastructuurproblemen aan de scholengroep melden. Het is dankzij het harde werk van de
directeurs, de preventieverantwoordelijken, heel de dienst infrastructuur en in het bijzonder
onze technische ploegen dat we dit konden verwezenlijken.
Als één van de 28 preventieadviseurs van Vlaanderen ben ik wettelijk verplicht elke
school van onze scholengroep jaarlijks te bezoeken. Op basis van dat bezoek maak ik een
adviesverslag met zowel dringende als minder dringende werkpunten. Ik ga ook langs bij de
scholen als er problemen zijn op het vlak van infrastructuur of veiligheid. Daarnaast werk ik
ook samen met de andere preventieverantwoordelijken van het GO! om up-to-date te blijven
met de nieuwste wetgeving. Zo schrijven we nu bijvoorbeeld aanbevelingen voor de nieuwe
schoolwetgeving rond brand.”

Samen voor ADI
De inspectieteams die de basisscholen doorlichtten, beschouwen de inzet van de scholengroep rond het ADI-model (activerende
directe instructie) als een sterk punt. Deze positieve feedback was de aanleiding om het ADI-verhaal door te trekken naar
het secundair onderwijs. Vanaf dit schooljaar ondersteunt Muriel Vanoverschelde de leerkrachten wiskunde en PAV.
Muriel is leerkracht en begeleidt sinds het schooljaar 2012-2013 de schoolteams rond binnenklasdifferentiatie
als beleidsmedewerker van de scholengroep.
Muriel Vanoverschelde: “Als leerkracht moet je kunnen omgaan met de toenemende diversiteit in de klas. Om alle leerlingen
zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen bij het behalen van de vooropgestelde doelen, moet je rekening houden met
hun mogelijkheden en talenten. In een klassituatie is het echter niet altijd evident om iedere leerling de gepaste uitdaging aan te
bieden en om altijd aan te sluiten bij de specifieke noden en leerbehoeften.
Met het ADI-model reiken we tijdens de instructielessen een lesaanpak aan die voor alle leerlingen een meerwaarde betekent.
Deze modelaanpak is gericht op het afstemmen van de instructietijd op de leerbehoefte van de leerling, en op het verhogen van
de leerlingenactiviteit tijdens het leerproces. Leerlingen die behoefte hebben aan verlengde instructie worden tijdens de les
opgevangen, de ‘doorsnee’ leerling krijgt de tijd en ruimte om volgens eigen tempo de leerstof te verwerken en leerlingen die
verdiepend kunnen werken, worden uitgedaagd.
Om goed te kunnen differentiëren en ADI toe te passen, zijn een goed klasmanagement en ‘zelfsturende vaardigheden van
de leerlingen’ van cruciaal belang. Vandaar dat er naast de ADI-begeleiding ook in scholen trajecten worden opgezet rond
klasmanagement en zelfsturing. Ondertussen zijn er ook leerkrachten die werken aan co-teaching om zo hun kernkwaliteiten in
te zetten en elkaar te versterken.
Alle teams van de basisscholen kregen lessen rond ADI en ook de nieuwe leerkrachten worden ondersteund. Vanaf dit schooljaar
komen ook de secundaire scholen aan bod. De afwisseling in mijn job vind ik erg boeiend. Elke school, elke leerkracht, elke
situatie is anders en dat maakt dat je telkens opnieuw gaat nadenken over een mogelijke aanpak. Het is vooral een verhaal van
samen zoeken naar oplossingen. Pasklare oplossingen zijn er helaas niet. Wat ik als een pluspunt zie, is dat ik een zicht krijg op
de volledige schoolloopbaan van een kind. Ik leer elke dag nog bij en zie dat scholen ook voortdurend in een groeiproces zitten.
Dagelijks zie ik leerkrachten die ‘dag na dag’ het beste in hun lerenden naar boven willen brengen. Dat geeft mij de grootste
voldoening.”

Proficiat aan alle personeelsleden!
Een doorlichtingsperiode kan zeer stresserend zijn.
Alle leerkrachten, alle directeurs, alle personeelsleden doen
alles om het allerbeste van hun school aan de onderwijsinspectie
te tonen. We willen daarom vanuit de hoofdzetel van de
scholengroep een ‘dikke merci’ zeggen voor het harde werk
(voor, tijdens en uiteraard ook na de doorlichtingsperiode).
De leerlingen van GO! scholengroep Rivierenland
mogen blij zijn met zo’n topschoolteams.

We zien stimulerende ontwikkelingen in ons secundair onderwijs:
Onze scholen secundair onderwijs zetten in op een open leerklimaat, een uitgesproken aandacht voor het welbevinden van
de leerlingen en een optimalisering van de leerbegeleiding. Zij onderbouwen dit met een doordacht uitgebouwd zorgbeleid.
De schoolteams nemen talrijke initiatieven in functie van de taalvaardigheid van alle leerlingen.
De goede praktijkvoorbeelden van de implementatie van de vakoverschrijdende eindtermen werken inspirerend voor
de andere scholen. Voor een planmatige aanpak worden de schoolteams nu ook ondersteund door een VOET-medewerker.
Alle schoolteams werken samen aan een sterk evaluatiebeleid, gekoppeld aan de visie op leren,
om de evaluatie nog beter af te stemmen op de leerplandoelen.
Een degelijk beleidsvoerend vermogen door de directies met een participatieve en laagdrempelige aanpak staat garant
voor een stimulerende leeromgeving, waar geëngageerde schoolteams dagelijks jongeren begeleiden in hun leerwinst.
De systematische data-analyse, waar de schoolteams zich verder in professionaliseren, draagt bij tot kwaliteitsbewaking.
In de implementatie van onze visie op leren geven de scholen meer aandacht aan begeleid zelfgestuurd leren en het
benutten van IT-toepassingen in de meeste vakken. Deze sensibilisering wordt gevoed vanuit het Innovatief Lerend Netwerk.
Onze scholen scoren super goed op het vlak van de organisatie van Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne.
De renovatie van de infrastructuur en de inrichting van specifieke vaklokalen bevorderen het leerproces.

Anders evalueren!
GO! scholengroep Rivierenland gaat met de scholen ook aan de slag rond het evaluatiebeleid. Zo kregen de schoolteams van
de secundaire scholen van GO! scholengroep Rivierenland al een voordracht van Mark Verbelen, vakadviseur gespecialiseerd
in evaluatie, over gedifferentieerd evalueren.
Annouk Peelman, coördinerend directeur secundair onderwijs: “De workshop rond gedifferentieerd evalueren schetst in welke
mate het wetgevend kader ons nu reeds ruimte geeft om te differentiëren in evaluatie. Na het onderschrijven van de ZaLM-visie
(leervisie van GO! scholengroep Rivierenland) zal een aangepaste evaluatie onontbeerlijk zijn. Het is dus opportuun om nu reeds
‘andere’ evaluatievormen en –technieken uit te proberen, en na te denken over hoe we dit gestructureerd inbedden in onze
schoolwerking.
Eerst zette Mark Verbelen aan de hand van enkele ‘opwarmertjes’ de leerkrachten aan
het denken over hun huidige evaluatiepraktijken. Vervolgens tekende hij het wettelijk
kader rond attesteren, evalueren en de functies van evalueren. Hij legde de nadruk
op de verschillende fasen van feedup, feedback en feedforward, waardoor we nog
rijkere informatie aan de lerende kunnen bezorgen. Hij gaf het theoretisch kader van
differentiatie, wat volledig past in de verdere ontwikkeling van de brede basiszorg.
Mark Verbelen nam de leerkrachten mee in zijn evaluatieverhaal door de 10 pijlers
van kwaliteitsvolle evaluatiepraktijk met hen door te nemen. Met 10 ‘Quick and easy’
voorbeelden werden de leerkrachten geïnspireerd en gestimuleerd om in de volgende
les een van de mogelijke alternatieve evaluatievormen toe te passen. De link naar
een degelijke attestering werd geduid en de plaats binnen het (R)OK werd toegelicht.
Belangrijk is dat de leerkrachten deze inzichten nu toepassen en mee het toekomstig
evaluatiebeleid vorm geven. De directies nemen hiervoor de aansturing bij de verdere
visieontwikkeling op zich en zullen begeleid worden binnen de scholengemeenschap.”

Welkom nieuwe personeelsleden!
Op maandag 2 oktober had de onthaaldag voor nieuwe personeelsleden van GO! scholengroep
Rivierenland plaats. De jonge, frisse krachten kregen informatie over de scholengroep en het
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ze konden een tour doorheen de hoofdzetel
in Bornem maken en leerden meer over de competentiescan, het communicatiebeleid,
het ondersteuningsnetwerk Impuls en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

