‘t Krijtlijntje
V.U. Luc Van Gasse - Algemeen directeur - erkenningsnummer: P409153 - afzendadres: Lindestraat 123 A 2880 Bornem

Driemaandelijks magazine van GO! scholengroep Rivierenland
Nr. 1 jan. - feb. - maart 2018

Is het lerarenberoep een zwaar beroep?
De scholengroep kleurt je dag!
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NIEUW! Juniorniveau

Zwaar, maar mooi!
Is het lerarenberoep een zwaar beroep? Op het ogenblik dat wij dit
schrijven is - in het kader van de pensioenhervorming – de discussie nog
volop aan de gang.
Uit analyse van het ziekteverzuim door het Agentschap Onderwijs (AGODI)
bleek dat in 2015 4,78% van het ziekteverzuim bij onderwijspersoneel
psychosociale aandoeningen als oorzaak had. Voor directies lag dit binnen
het GO! zelfs op 6,33%. Voor secretariaatsmedewerkers ligt dit op 4,54%.
Deze cijfers illustreren duidelijk dat werken in onderwijs mensen kwetsbaar
maakt voor die ziekteoorzaken. Wij kennen in onze onmiddellijke omgeving
wel allemaal 1 of meerdere collega’s die door een burn-out geveld zijn.
GO! scholengroep Rivierenland onderkent de druk die de personeelsleden
voelen. Daarom ook monitoren wij het gevoel van welbevinden periodiek.
Na de paasvakantie zullen wij alle medewerkers van onze scholengroep
opnieuw uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging welbevinden.
De bevraging gebeurt volledig anoniem. Het token dat gebruikt wordt,
heeft enkel tot doel om de medewerker toegang te geven tot de
beschermde internetomgeving. Wij staan er borg voor dat op geen
enkele wijze een token aan een bepaalde persoon gelinkt kan worden.
Meer nog: wij bekijken geen individuele antwoorden. Rapporten kunnen
enkel gemaakt worden indien de doelgroep minimaal 7 personen behelst.
De bevraging heeft niet tot doel om een individuele problematiek in kaart
te brengen. Wel willen wij de risicofactoren die kunnen leiden tot bijv.
burn-out in kaart brengen. Wij bevragen dus de risicofactoren!
Uit onze eerdere bevragingen welbevinden bleek ook dat het overgrote
deel van de leden van onze schoolteams – ondanks de enorme druk die zij
aanvoelen – hun job voor geen geld van de wereld zouden willen inruilen.
Het mag wel een zwaar beroep zijn, maar het meewerken aan de toekomst
van elke lerende en dus ook aan de toekomst van onze hele samenleving
maakt veel goed. Of hoe een zwaar beroep ook mooi kan zijn.
Onderwijs voor de toekomst maken, betekent ook dat wij ons onderwijs
voortdurend moeten vernieuwen. Het project ‘Scholen 4.0’ wil
schoolteams hiervoor stimuleren en ondersteunen. Daarbij houden wij
ook rekening met de werkdruk.
De antwoorden op deze bevraging zijn voor ons een barometer om
het welzijn van onze personeelsleden te meten. Terzelfdertijd is de
bevraging ook een koortsmeter, omdat het risico’s die het welbevinden
in de weg staan, in kaart brengt. Daarbij vergelijken wij ook het
welbevinden tussen gelijkaardige scholen om hieruit lessen te trekken.
Op basis van deze analyses ondernemen wij acties om het welbevinden
te verhogen, op schoolniveau en op niveau van de scholengroep en
scholengemeenschappen. Jouw deelname is daarbij belangrijk.

Algemeen directeur
Luc Van Gasse

GO! scholengroep Rivierenland heeft eigen schildersploeg

De scholengroep kleurt je dag!
GO! scholengroep Rivierenland heeft sinds begin maart een eigen schildersteam. Danny Vanhoyweghen zal van
school naar school trekken om verschillende schilderwerken uit te voeren. Hossein Amiri zal hem assisteren waar
nodig. Conny Romswinkel, coördinerend directeur: “Een eigen schildersploeg biedt heel wat voordelen.”
Waarom neemt een scholengroep
een eigen schildersploeg onder de arm?
Conny Romswinkel: “Een eigen schildersploeg biedt
heel wat voordelen. Schilderwerken door externen
laten uitvoeren is zeer duur. We berekenden bij GO!
scholengroep Rivierenland dat we met een eigen ploeg
veel meer kunnen doen voor dezelfde prijs. We investeren
in materiaal en personeel, maar we krijgen een enorme
return in de plaats: de schilderwerken zorgen immers
mee voor een beter onderhoud van onze gebouwen en
ze bevorderen absoluut de uitstraling van onze scholen.”
Veranderen de schilderwerken doorheen het jaar?
Conny Romswinkel: “In de herfst- en wintermaanden zal
men logischerwijs binnen schilderen. Tijdens de lenteen zomermaanden is het tijd om de buitenkant van onze
scholen onder handen te nemen. De eerste indruk van
een school is immers zeer belangrijk.”
Uit hoeveel mensen zal de schildersploeg bestaan?
Conny Romswinkel: “Danny Vanhoyweghen is onze
nieuwe medewerker en vaste schilder. Hossein Amiri zal
hem assisteren waar nodig. Indien het werk door Danny
alleen kan worden gedaan, wordt Hossein op andere
fronten ingezet. Ook Willy Van Reck, onze ervaren
en gekende werkman binnen de scholengroep, was
vroeger schilder en kan heel wat knowhow doorgeven.
We zorgden eerst voor de versterking van de reeds
aanwezige technische ploegen en verbeterden zo het
vertrouwen in hun werking bij de schoolteams.”
Welke schilderwerken worden uitgevoerd?
Conny Romswinkel: “De directeurs keurden tijdens het
seminarie de eigen schildersploeg goed. Zij kunnen nu
schilderwerken plaatsen op de onlinetool Node Infra.”

Enkele van onze komende schilderwerken:
- GO! basisschool ’t Pleintje: bepleisteren muren en schilderen
- GO! basisschool ’t Venneke: gangen pleisteren en schilderen
- GO! scholengroep Rivierenland: lokaal van de poetsvrouwen
- GO! basisschool De Linde: schilderen ramen kleuterblok
- GO! freinetschool ’t Hinkelpad: schilderen ramen kleuterblok
- GO! basisschool De Schorre: schilderen ramen kleuterblok
- GO! basisschool Boom Park: schilderen ramen voorkant
- GO! basisschool De Hoeksteen: schilderen gang inkom en de lokalen (jaar 1 en 2)
- GO! technisch atheneum Den Biezerd: schilderen ramen paviljoen
- GO! freinetschool Klim-Op: schilderen van 2 gangen, peuterklas, kinderopvang en kleutertoiletten
- ...

NIEUW! OV4 type 9 in Niel en Bornem
GO! scholengroep Rivierenland start met OV4 type 9 op
1 september 2018 in Niel (GO! middenschool Den Brandt) en
Bornem (GO! atheneum Klein-Brabant) met expertise van GO!
SBSO Groenlaar.
Voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en
een normale verstandelijke begaafdheid is het niet altijd gemakkelijk
om de overstap te maken naar een gewone secundaire school.
Deze leerlingen hebben soms heel specifieke onderwijsbehoeften
of ondersteuningsnoden waardoor zij aangewezen zijn op een
meer gespecialiseerd aanbod. GO! SBSO Groenlaar heeft als
school voor buitengewoon secundair onderwijs doorheen de jaren
op dit vlak heel wat expertise opgebouwd. In samenwerking met
scholen van het regulier onderwijs van onze scholengroep willen
we starten met een Opleidingsvorm 4 type 9. Door deze vorm van
buitengewoon onderwijs te organiseren in en met scholen voor
gewoon onderwijs, zijn we er van overtuigd dat dit een haalbare
‘opstap’ is naar inclusief onderwijs.

Visie op leren

ZaLM

Meer informatie vind je op de website van GO! SBSO Groenlaar!
http://www.sbso.groenlaar.be

Voor wie niet vastbenoemd is
en volgend schooljaar bij ons wil werken:

Officieel kandideren, een must!
Of je nu wil lesgeven of een ondersteunende functie in een school
of instelling van GO! scholengroep Rivierenland ambieert, om in
aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling moet je vóór
15 juni 2018 elektronisch kandideren via de website van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (www.go-jobs.be).
Meer informatie vind je op onze website www.rvl.be.

Bevraging welbevinden op komst!
Vanaf begin mei 2018 kunnen alle personeelsleden meedoen aan
de bevraging welbevinden in verband met de psychosociale risico’s
op het werk.
Binnenkort volgt een uitnodiging!

Ontdek ons filmpje over
onze ZaLM-visie op www.rvl.be.

in GO! scholengroep Rivierenland
Alle schoolteams van GO! scholengroep Rivierenland, van Klein-Brabant over Willebroek tot in de Rupelstreek, zijn trots op het
Eerst zette Mark Verbelen aan de hand van enkele ‘opwarmertjes’ de leerkrachten aan
onderwijs dat we aanbieden. Het is dan ook een uitdaging om onszelf permanent in vraag te stellen en steeds te streven naar
het denken over hun huidige evaluatiepraktijken. Vervolgens tekende hij het wettelijk
betere kwaliteit, in een zeer snel wijzigende maatschappij. We trachten hierbij vernieuwend en sterk onderwijs te brengen
kader rond attesteren, evalueren en de functies van evalueren. Hij legde de nadruk
vanuit een gedragen visie. Die visie op leren is het kader waarin de vele pedagogische initiatieven binnen elke schoolorganisatie
op de verschillende fasen van feedup, feedback en feedforward, waardoor we nog
richting krijgen. We zien met z’n allen waarnaar we met ons onderwijs in de toekomst willen evolueren. En het allerbelangrijkste
rijkere informatie aan de lerende kunnen bezorgen. Hij gaf het theoretisch kader van
is dat die lerende – dat kind, die jongere, die (jong)volwassene – centraal staat. Ons hele schoolloopbaantraject willen we
differentiatie, wat volledig past in de verdere ontwikkeling van de brede basiszorg.
vormgeven door het persoonseigen te kleuren.
Mark Verbelen nam de leerkrachten mee in zijn evaluatieverhaal door de 10 pijlers
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voorbeelden werden de leerkrachten geïnspireerd en gestimuleerd om in de volgende
Dit eigenaarschap wenden we aan om het leerproces te stimuleren.
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.
We vertalen onze visie in 3 focussen.
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
• Als eerste is er het breed Zelfbeeld, waarbij we aandacht geven aan 21ste-eeuwse vaardigheden en competenties
visieontwikkeling op zich en zullen begeleid worden binnen de scholengemeenschap.”
die de vakinhouden aanvullen om de lerende op weg te helpen naar een zo realistisch en breed mogelijk zelfbeeld.
De vakken en leerplandoelstellingen staan in het teken van het erkennen en optimaliseren van bestaande competenties.
Hierbij neemt de leerkracht een coachende rol op om de lerende te doen groeien in de zelfkennis en –ontdekking,
die hij nodig heeft om gefundeerde loopbaanbeslissingen te nemen.
In de klaspraktijk zullen trajecten rond o.a. de overgang van BAO naar SO, OLB (onderwijsloopbaanbegeleiding), STEMprofieldetectering, innovatieve leertools, hieraan ondersteuning geven. Elke lerende moet doorheen het leerproces
steeds een duidelijkere kijk krijgen op zijn capaciteiten en werkpunten, op alle vlakken. Om dit proces te kunnen
realiseren zorgt de leerkracht voor een warme leeromgeving, zodat de lerende zich veilig voelt om die capaciteiten te
ontdekken.

•

Ten tweede hebben we oog voor de diverse Leerparcours van alle lerenden. De leerkracht-coach heeft een
duidelijk beeld van het studieprofiel van elke lerende, gebaseerd op zijn studiestatus, zijn studietempo en zijn
interesse. Op basis hiervan zal de leerkracht de meest geschikte werkvorm aanbieden aan de lerende of een groepje
van lerenden om de leerdoelen te bereiken. Zo krijgen we parallelle werkvormen in flexibele leergroepen tijdens de
inhoudoverdracht aan een groep. De basis van de leerdoelen wordt door allen bereikt, ieder op zijn eigen tempo, en
daarnaast wordt er gediversifieerd in bepaalde aspecten, zodat de lerende wordt uitgedaagd om uit te munten in zijn
sterkte.
We zijn ons ervan bewust dat elke individuele lerende op een ander ijkpunt staat en in een andere ontwikkelingsfase
in zijn leerproces. Ieder wordt op een andere manier geprikkeld tot het leren en toetsen van competenties. Hiervoor
zorgen we voor een doordachte klasopstelling. Ook de vorm van evalueren en rapporteren zal hierop inspelen.
Om deze focus te faciliteren op de klasvloer, werken onze leerkrachten met het ADI-model (Activerende Directe
Instructie), IXZO!, Computational thinking, flexibele leergroepen en co-teaching. Men wisselt expertise uit in het
Innovatief Lerend Netwerk Rivierenland en past de richtlijnen van ‘Onderwijs slim organiseren’ toe. Elke lerende kan
zo zijn eigen koers varen met éénzelfde doel, namelijk de optimale inzetbaarheid in de toekomstige maatschappij.
Door differentiatie kan ieder zijn capaciteiten aanwenden en wordt hij uitgedaagd om levenslang leergierig te zijn.
De lat wordt hoog gelegd om de lerende te stimuleren naar maximale leerwinst binnen zijn scala van competenties.

•

De derde focus richt zich op het Motivatie-aspect. Leren dient een motiverend proces te zijn, waarbij we
intrinsieke en extrinsieke motivatie elkaar laten versterken voor een enthousiast leerproces. Evaluatie is een belangrijk
onderdeel om deze motivatie te ondersteunen en is gekoppeld aan de werkvormen. Het is belangrijk dat we bij het
evaluatiebeleid oog hebben voor het doel, het ‘wat’, de werkwijze en de opvolging van de resultaten. Elke lerende
krijgt evaluatiefeedback volgens zijn leertraject. Zo speelt de visie op evalueren in op de leervisie. Het leerproces
motiveert door een aantrekkelijke inhoud en vorm en het evalueren staat volledig in dienst van dit brede leerproces.
We geven als schoolteam feedback over de reeds afgelegde weg en feedforward over het volgende doel.

Voor ons zwemt elke ZaLM via zijn eigen beekje naar het grote water!
Wij nodigen alle lerenden uit om mee te springen in deze boeiende leeromgeving.

De ADI-methode in de wiskundeles

De proef op de som!
In het basisonderwijs is het ADI-model (activerende directe instructie) een vertrouwde en
succesvolle leermethode. Muriel Vanoverschelde begeleidt daarom vanaf dit schooljaar
ook de leerkrachten wiskunde uit het secundair onderwijs bij deze nieuwe werkvorm.
Benieuwd hoe zij de lessen ADI ervaren…

“Dankzij ADI stijgt de aandacht en de motivatie”
Serkan Bozyigit (26) leerkracht wiskunde in GO! atheneum Willebroek
“Als jonge leerkracht sta ik open voor onderwijsvernieuwing en bijhorende nascholingen.
Onderwijs verandert en de traditionele aanpak werkt niet altijd meer. Ik vind het boeiend
om ADI in de les toe te passen en de leerlingen aan de hand van nieuwe werkvormen uit te
dagen.
In een ADI-les deel je na een korte klassikale fase de leerlingen op in 3 differentiatiegroepen,
wat wil zeggen dat je aangepaste materialen moet voorzien ( basisopdrachten en complexere
opdrachten). ADI vraagt dus meer werk bij de voorbereiding dan een traditionele les, maar
de leerlingen zijn mee en dat is het belangrijkste.
Ik paste ADI zowel toe in het derde jaar Wetenschappen als in de 1B-klas. Twee totaal
verschillende klassen, maar de ADI-methode werkt! De leerlingen moesten na een korte
instructie drie oefeningen maken. Wanneer ze deze oefeningen foutloos oplosten, kregen
deze leerlingen complexere oefeningen (groep A). De leerlingen met twee op drie gingen
aan de slag met basisoefeningen (groep B). Als de basisoefeningen goed lukten voor groep
B, was er ook de mogelijkheid over te schakelen naar groep A . De leerlingen konden hun
werk ook zelf nakijken met behulp van correctiesleutels.
De leerlingen die nog moeilijkheden hadden, kregen van mij extra instructie (groep C).
Na de instructie konden zij ook aan de slag met de basisopdrachten. De leerlingen uit groep
A en B gingen zelfstandig aan de slag en mochten hulp bieden aan hun medeleerlingen.
Zowel de jongens en meisjes van de richting Wetenschappen als de kinderen uit de 1B klas
waren zeer enthousiast. Ze vonden het fijn om zelfstandig te mogen werken en voelden
zich uitgedaagd. Zelfs de leerlingen die normaal passief afwachten, waren ijverig en
stelden vragen. Ze waren trots op hun werk. Dankzij ADI stijgt hun aandacht en motivatie.
Ook ouders spraken mij aan over die ‘nieuwe lesaanpak’, dus de leerlingen zijn ook thuis
enthousiast over de school en de wiskundeles.
Ik denk niet dat je ADI in elke les moet toepassen. Afwisselen is belangrijk, want anders
verlies je het effect. Ik kies ook telkens een ander wiskundeonderdeel. Het ene kind is sterk in
algebra en het andere kind in meetkunde. Het is daarom belangrijk om ADI bij verschillende
onderdelen toe te passen, zodat een leerling niet altijd bij de zwakkere of sterkere groep
zit. Zo leren kinderen hun eigen sterktes en zwaktes kennen en blijven ze gemotiveerd.
Een sterk zelfbeeld is immers zeer belangrijk (ZaLM-visie).”

Tips van Serkan!

Tips van Tine!

1) Je moet zelf gemotiveerd zijn.
2) Geen schrik hebben om ADI uit te testen.
3) Voorbereiding moet op punt staan. De klas is enkel jouw show.
4) Zelf actief zijn tijdens de les.
5) Veranderen van thema’s!
6) Feedback vragen en luisteren naar je leerlingen.
7) Testen of je ADI-les werkt.

1) Test ADI eerst uit in een les waarbij
het geen drama is dat er eens
iets zou mislopen en niet alle leerlingen
meteen mee zijn. Wees ook niet bang
om fouten te maken.
2) Wees heel goed voorbereid!
3) Ken je klas. Weet ‘welk vlees je
in de kuip hebt’.

“Een ADI-les uitwerken is arbeidsintensief,
maar je haalt er ongelofelijk veel voldoening uit”
Tine Verbruggen (26) leerkracht wiskunde in GO! atheneum Boom
“Toen mijn directeur voorstelde om ADI toe te passen, was ik meteen enthousiast. Ik geef nooit op dezelfde manier les.
Ik experimenteer en ben steeds op zoek naar nieuwe werkvormen.
In het begin krijg je het gevoel dat je de controle verliest. Als leerkracht ben je gewend dat de leerlingen samen met jou alle
oefeningen maken. Bij ADI kan je dat niet controleren. In het begin zijn er jongens en meisjes die van de vrijheid profiteren,
maar na een tijdje beseffen ze dat ze wel mee moeten. Ze merken dat wanneer ze de oefeningen niet maken, ze gewoon
niet mee zijn. De leerkracht zal het niet meer voor hen doen. Het lijkt alsof je in het ‘klassieke systeem’ meer de touwtjes
in handen hebt, maar dat is niet waar. In een traditionele les zijn er ook leerlingen die passief luisteren en niets doen.
Een ADI-les uitwerken is arbeidsintensief, maar je haalt er ongelofelijk veel voldoening uit. Ik sta vroeg in mijn klaslokaal
om alles klaar te leggen, want alles moet tot in de puntjes in orde zijn. Ook na de ADI-les is er nog veel werk, want dan
moet je evalueren hoe ver al je leerlingen staan. Om een overzicht te behouden, laat ik de leerlingen op het einde van
een ADI-les een korte evaluatie van hun werk per mail sturen. Zo kan ik mijn volgende les goed voorbereiden en weet ik
snel wie nog bijgestuurd moet worden. Desondanks is de ADI-les voor een leerkracht rustgevend. Een ADI-les geeft meer
voldoening dan een gewone les. Elke klas is anders, en bij de ene leerling valt ADI al meer in de smaak dan bij de andere,
maar het is altijd leuker als de leerlingen actief meedoen en niet enkel jij aan het woord bent.
Sommige leerkrachten vragen zich af waarom ADI nodig is. Lesgeven lukt nu toch ook? Dat is waar, maar de tijden veranderen
en de groepen worden veelzijdiger. Dankzij ADI bereik je veel meer mensen. Leerlingen leren zichzelf inschatten en nemen
hun verantwoordelijkheid op. Dankzij ADI is iedereen op zijn of haar eigen tempo aan het werk. Diegenen die hulp nodig
hebben, worden geholpen en de leerlingen die al verder staan, worden opnieuw uitgedaagd. ADI is een mooie basis om
vanuit te starten. Je kan ook een deeltje uit de ADI-procedure nemen en hierop verdergaan, bijvoorbeeld in combinatie
met co-teaching.
In onze vakgroep helpen we elkaar. We leren uit elkaars ideeën en fouten. We mogen niet binnen onze vier muren blijven,
maar we moeten van elkaar leren.”
Tine houdt een blog bij waarop ze alle niet-traditionele werkvormen die ze uittest in de klas deelt.
https://verbruggentine1.wixsite.com/doenisleren

NIEUW! Juniorniveau
in GO! atheneum Klein-Brabant, GO! basisschool De Linde en GO! basisschool 't Kasteeltje
Gestuurd door wetenschappelijk onderzoek en vanuit de visie op leren (ZaLM-visie), krijgen de leerlingen van 10 tot 14
jaar vanaf 1 september 2018 een eigen pedagogische aanpak om hun leergoesting ten volle te exploreren. De tieners van
GO! atheneum Klein-Brabant in Bornem en Puurs, GO! basisschool De Linde in Bornem en GO! basisschool ‘t Kasteeltje in
Puurs mogen als eerste van dit initiatief proeven.
Jelle Jolles, ontwikkelingsdeskundige: “Tieners zijn een werk in uitvoering. Onderzoek heeft al herhaaldelijk aangetoond dat zelfs
het IQ kan veranderen: kinderen van 10 tot 14 kunnen, onder stimulerende omstandigheden, in een paar jaar tijd twintig IQ-punten
stijgen. Daarom is het zo jammer dat kinderen aan het eind van de lagere school al op hun resultaten worden vastgepind: zo, dat
is er eentje voor de beroepsafdeling of een technische school. Er zijn heel wat jongeren die op school veel minder goed presteren
dan waartoe ze in staat zijn.”
Om de aaneenschakeling van groeispurten – die zo eigen zijn aan deze leeftijdscategorie – aan te wenden voor een optimalisering
van het zelfbeeld en de eigen ontwikkeling, kan elke leerling zijn eigen traject vorm geven in flexibele leergroepen. Hiervoor
zetten de leerkrachten van de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs een intensieve pedagogische
samenwerking op. Zij zijn samen een team van coaches die zowel op basis van verschillende werkvormen als van verschillende
niveaus de leerlingen samenbrengen in leergroepen.
Vanuit de schoolteams kwam de vraag om niet te snel te gaan en de werkdruk te bewaken. De werking van het juniorniveau
start daarom met één vak. De spits wordt afgebeten door het vak Frans: ‘Oh, le français, quelle belle langue, …’. Geïnspireerd
door de pedagogisch adviseur ontwerpen de leerkrachten thema-trajecten waarbij ze de leerlingen op basis van hun leerprofiel
hun Franse vaardigheden laten aanscherpen. Op dat leerprofiel krijgen ze zicht door een inschaling, waarbij er een inschatting
gebeurt van het leerniveau, het leertempo en hun interesses. Door regelmatig overleg volgt het leerkrachtenteam permanent
het leerproces van elke leerling op.
Ook de activiteiten om het pedagogisch project van het ‘juniorniveau’ te realiseren (lees projecten rond gezonde maaltijden,
fysieke en mentale gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, …), zullen gefaseerd georganiseerd worden in leergroepen,
niveau-overschrijdend.
In het dagelijkse schoolbeeld zal onze tienergroep zijn eigen capsule krijgen: zij zitten in gekoppelde leerruimtes, hebben hun
eigen dagindeling en gezamenlijke ontspanningsmomenten.

Het doel van het juniorniveau is om de leerlingen van de betrokken leeftijdsgroep meer eigenaarschap over hun leerproces te
geven, waardoor ze meer inzicht opbouwen om naar het 3de jaar een bewustere studiekeuze te kunnen maken. Via deze aanpak
worden de 21ste-eeuwse vaardigheden gestimuleerd en gebruikt voor het vormgeven van de loopbaankeuzes.
Tieners mogen tieners zijn en zitten in een actief verkennende periode. Deze nieuwsgierigheid wordt zo op leervlak constructief
aangewend. De overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs is moeilijk. Door het juniorniveau wordt de artificiële –
dikwijls stressvolle – kaap bij de overstap gedicht. Na de 4 jaren van dit niveau hebben de jongeren, op hun tempo, de maturiteit
kunnen opbouwen om zelf een geargumenteerde studiekeuze te kunnen maken.
Tijdens het volgende schooljaar zal het intense teamwerk de verdere uitrol van het concept naar alle vakgebieden en deelprojecten
uittekenen. Elke junior zal over de nodige ruimte kunnen beschikken om zich te ontplooien in zijn juniorniveau. Daar zal het
dynamische leerkrachtenteam elke dag op inzetten!

