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Investeren
om samen
te excelleren
“Op 19 februari was onze afgevaardigd bestuurder, mevrouw
Raymonda Verdyck, te gast in onze scholengroep. Zij sprak
de personeelsleden toe, die (voornamelijk) vanuit onze
provincie naar GO! atheneum Willebroek afgereisd waren.
Het voornaamste punt op de agenda was het Memorandum
2019-2024 van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap. Dit memorandum vormt het sluitstuk van een
intensief traject waarbij alle geledingen van ons onderwijsnet
actief betrokken werden: niet minder dan 9 699 professionals,
440 ouders, 600 cursisten en 10 796 lerenden namen hieraan
deel.
De titel ervan “Investeren om samen te excelleren” zet
meteen enkele belangrijke speerpunten van ons onderwijs in
de kijker. Al onze lerenden kwaliteitsvol onderwijs aanbieden,
kunnen we alleen bereiken als we constructief samenwerken
binnen de eigen scholen, maar zeker ook met andere scholen
en de scholengroep(en) en zelfs met andere domeinen zoals
bijvoorbeeld werk en welzijn.

Van breed evalueren
naar rapporteren
De basisscholen van GO! scholengroep Rivierenland startten dit schooljaar met
een proefproject in de tweede graad om de lerenden meer doorgedreven breed te
evalueren. Ook de rapportering willen ze stapsgewijs breder zien.
Clusteren in de denktank
De directies van het basisonderwijs startten een denktank, waarbij ze ‘het evalueren’ onder de loep
nemen. Wat willen ouders over de evolutie van hun kind weten? Hoe en wanneer communiceren we
naar ouders? Wat willen we op papier zetten en wat willen we liever toelichten op een oudercontact? ...
alles wordt besproken.
Elien Ooms (directeur GO! basisschool De Linde en GO! freinetschool ‘t Hinkelpad in Bornem): “In de denktank clusterden
we eerst het leerplan Nederlands. Zo kregen we 9 verschillende clusters waarbij leerkrachten per rapportperiode de nadruk
leggen op enkele clusters. Daarnaast is er een extra cluster die voortdurend geëvalueerd wordt (met spelling, lezen, en
handschriftontwikkeling).
Lerenden moeten op het einde van een graad de clusters behalen. Alle clusters komen in ieder leerjaar van de graad aan bod.
Als lerenden bepaalde doelstellingen al behaalden, kunnen ze ook sneller schakelen naar andere doelstellingen.
Dankzij de clusters rapporteren we doelgericht volgens het leerplan, zonder ouders rond de oren te slaan met doelstellingen
in vakjargon. We herschreven ook de bijhorende doelstellingen in duidelijke taal, zodat de ouders en ook de lerenden ze
begrijpen.”
Voorbeeld van enkele clusters:

In dit ‘t Krijtlijntje worden alweer enkele knappe projecten
voorgesteld, die alle op hun terrein demonstreren hoe
wij binnen GO! scholengroep Rivierenland samenwerken
en excelleren op het vlak van onderwijsorganisatie en
infrastructuur. Langs deze weg wil ik alle betrokkenen hierbij
(maar bij uitbreiding ook alle andere enthousiaste collega’s)
bedanken voor hun dagelijkse inzet, die ervoor zorgt dat onze
scholen warme en leerrijke omgevingen zijn, waarin onze
lerenden en cursisten zich ten volle kunnen ontplooien.”
(Het volledige Memorandum 2019-2024 kan je lezen via
volgende link: https://pro.g-o.be.)
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Rapport 4.0 = Beknopt rapport + brede toonmap
“Op het rapport zien we of de lerende een bepaalde cluster – of clusteronderdeel al behaalde”, vertelt Elien verder. “Dat kan
heel eenvoudig en visueel, en zonder leerkrachten hele rapporten te laten uitschrijven. We doen dit zonder punten, want heel
wat doelstellingen kunnen we niet met punten beoordelen. We kunnen ze wel meten door het proces in kaart te brengen en
door criteria te bepalen voor bepaalde vaardigheden. Er zal drie keer per jaar een rapport zijn (R1, R2, R3).
In de toonmap kan je opvolgen of de lerende eerder uitblinkt, of dat hij net voldoende haalt. De toonmap gaat regelmatig
mee naar huis, het is eigenlijk een vorm van continue rapportering. Je kan ook zien op welke verschillende manieren én
momenten er wordt geëvalueerd: observaties, kennistoetsen, taken, mondelinge presentaties,… Dankzij de verschillende
evaluatiemomenten en evaluatiewijzen is er geen sprake meer van een momentopname.”

“We zijn fan!”

21ste-eeuwse
vaardigheden
voor de toekomst

De leerkrachten van de tweede graad van GO!
basisschool De Linde in Bornem gingen vanaf
januari aan de slag met het vak Nederlands.
Leerkrachten Steffi Boeykens en Lara Stevens
tonen hoe ze te werk gaan. “In het begin was het
een beetje zoeken, maar ondertussen zijn we fan.”
“We steken veel tijd in het maken van rapporten, omdat we
willen rapporteren over alles wat we in de klas doen en hoe
de lerende hierop scoort. Dit proces gaan ouders nu kunnen
volgen in de toonmap. Door deze permanente evaluatie wordt
de toonmap evenwaardig aan het rapport”, vertelt Steffi
Boeykens. “In de map vinden ouders verschillende elementen
terug: kijkwijzers, klimkaarten, toetsen en taken, … Zo kunnen
ouders en leerkrachten stap voor stap het werk van het kind
volgen.”
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“We doen zeker nog kennistoetsen”, verduidelijkt Lara
Stevens. “Maar we kiezen onze vorm van evaluatie gerichter.
Bijvoorbeeld, spreken en luisteren evalueren wij met een
kijkwijzer, maar zegswijzen met een kennistoets. Op die
manier willen we niet alleen kennis, maar ook vaardigheden
en attitudes objectief beoordelen.”

Daarnaast ging de denktank aan de slag met de 21ste-eeuwse
vaardigheden. “Deze vaardigheden willen we centraler stellen
op onze scholen, omdat deze vaardigheden onze lerenden
flexibel voorbereiden op een snel veranderende toekomst”,
zegt Judith Verhaert, directeur Onderwijsvernieuwing van GO!
scholengroep Rivierenland. “Deze vaardigheden zitten verweven
in verschillende leerplannen. We filterden ze uit de leerplannen
en schoven ze op de voorgrond. Het is de saus over heel onze
werking”.
“De vaardigheden clusterden we in drie grote domeinen (samen en alleen;
denken en communiceren; computer en media). We goten alle vaardigheden
in fiches. Per periode hebben de leerkrachten speciale aandacht voor een
fiche uit elk domein. Dit wordt ook aan de lerenden meegedeeld.
Elke rapportperiode worden de verwerkte fiches met de lerenden besproken
en krijgen de jongens en meisjes feedback en feedforward over hun leerproces.
De feedback is belangrijk, maar de feedforward is nog belangrijker. Je staat er
dan bewust bij stil wat de lerende nog moet weten, opdat hij of zij de volgende
keer (nog) een stapje verder kan.”

Anders kijken... met een kijkwijzer
Steffi Boeykens: “De leerlingen vinden de kijkwijzers heel leuk.
Ze vinden het tof om zichzelf te evalueren. Ze vullen de fiche
eerst in en leren zich daardoor beter inschatten. Sommigen zijn
te streng voor zichzelf, anderen zijn dan weer té enthousiast.
De kijkwijzer wijst de leerlingen ook op een aantal zaken. Zo
weten de jongens en meisjes veel meer waarop ze geëvalueerd
worden.”
“Ook voor ons is een kijkwijzer een makkelijk hulpmiddel”,
gaat Lara Stevens verder. “Vroeger gaven we bijvoorbeeld op
een opstel een cijfer. Nu denken we over dat cijfer veel meer
na. We toetsen onze evaluatie veel beter af met de te behalen
leerplandoelen en criteria. Zo zie je als leerkracht waarop je
nog extra de aandacht moet vestigen en kan je de lerende
verder begeleiden.”
Steffi Boeykens: “Inderdaad, in het begin was het zoeken. Maar
eens een kijkwijzer gemaakt was en we ermee bezig waren,
werd ik echt fan. We deden voordien al een aftoetsing met
de leerplandoelen, maar niet op deze constructieve manier.
Het leerplan stond altijd al centraal, maar nu krijgen ouders,
lerenden en leerkrachten meer zicht op de vaardigheden en
attitudes. We krijgen hierdoor een completer beeld.”

Participatief proces

De bespreking van de kijkwijzer gebeurt in het rapport.

Elien Ooms: “We startten voorlopig met de leerkrachten van de tweede graad. Zowel de clusters van Nederlands als de 21steeeuwse vaardigheden testen ze uit binnen hun eigen klas. Hun bevindingen nemen ze mee naar de reflectiegroepen, waar ze
hun ervaringen en bemerkingen delen. Dit koppelen we terug in de denktank. Zo geven we samen vorm aan het ideaal rapport,
waarmee in de toekomst al onze basisscholen zullen werken.”

Nieuwe werking kleuterconsult versterkt band met ouders

Het kleuterconsult
Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding (LLB) zorgt voor een aantal wijzigingen
binnen de werking van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Zo veranderen
ook de systematische contactmomenten tussen CLB en leerlingen, en wordt het eerste
contactmoment een kleuterconsult met ouders.
Het nieuwe decreet LLB legt vijf in plaats van zeven consultmomenten op. Dat wil zeggen dat leerlingen nu in de eerste
kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar en het derde jaar secundair op bezoek gaan bij het CLB.
GO! CLB Rivierenland kiest er bijkomend voor om de leerlingen uit het eerste jaar B in het secundair onderwijs ook systematisch
voor een contactmoment uit te nodigen. De vaccinaties in L1 en L5 en SO1 en SO3 blijven behouden.
Het schooljaar 2018-19 is een overgangsjaar en wijkt nog licht af van de geplande systematiek. Toch streeft het CLB maximaal
naar een aanbod zoals het decreet beschrijft.

Cora Linskens, directeur Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB): “Het kleuterconsult met
ouders vertrekt vanuit een positieve kennismaking met het CLB. We tonen de ouders dat ze
niet enkel met problemen bij ons terecht kunnen.”
De aanwezigheid van ouders is een grote meerwaarde. Tijdens het kleuterconsult maakt
de verpleegkundige een inschatting van het ontwikkelingsniveau van de kleuter; de ouders
kunnen hierbij helpen door informatie over hun kind te geven. Samen komen ze op die
manier tot een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de kleuter en van de opvoedsituatie.
Er kan op die manier ook ingeschat worden of er nood is aan zorg en ondersteuning voor de
kleuter en/of de ouders.

Verandert de rol van de kleuterleid(st)er?

Cora Linskens

Als kleuterleid(st)er ga je niet meer mee naar het CLB om de kleuter te begeleiden. Je kan wel nog steeds ondersteunend werken
naar ouders en CLB toe: ouders aanspreken over het belang en het verloop van het kleuterconsult, ouders ondersteunen in het
maken van een afspraak met de verpleegkundige, ….
Voor de kleuters die niet vergezeld worden door hun ouders, maakt de verpleegkundige een afspraak met de kleuterleid(st)er
voor een onderzoek op school.
Het vernieuwde kleuterconsult is nog even aanpassen voor de verpleegkundigen en de andere personeelsleden van het CLB,
maar is zeker een meerwaarde voor de kleuters en hun ouders.
Bron: Permanente ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding GO!

Het meest opvallende aan de wijziging is het kleuterconsult.
Vroeger bezochten de kleuters met hun kleuterjuf/-meester
het CLB in de tweede kleuterklas. Nu worden kleuters zo
veel mogelijk samen met hun ouders gezien in de eerste
kleuterklas.

Hoe verloopt een kleuterconsult?
Ouders met kinderen in de eerste kleuterklas maken een
afspraak met het CLB. Ze krijgen hierover de nodige informatie.
Het consult bij het CLB vindt plaats op de school of op (een
vestiging van) het CLB.
Eerst wordt er algemene informatie gegeven over de CLBwerking. Daarna peilt de verpleegkundige naar de algemene
gezondheid en ontwikkeling van het kind, maar ook naar de
woon- en leefsituatie. De verpleegkundige gebruikt hierbij een
gespreksleidraad. Tijdens dit consult vindt ook een medisch
onderzoek plaats. De verpleegkundige meet en weegt het
kind en test het zicht.
Een zorgvraag van de ouders of een bezorgdheid van de
verpleegkundige zullen na het consult besproken worden met
de CLB- arts. Indien nodig zal er doorverwezen worden naar
een meer gespecialiseerde arts of naar een externe dienst.

Ouders mee op consult: waarom?
Het contactmoment met de kleuters en hun ouders biedt de
kans om vroeg in te grijpen als de ontwikkeling van het kind
stagneert of zorgen baart, om de eigen kracht van de ouders
te versterken en om ouders de kans te geven hun vragen aan
een professional te stellen.

Toiletjes voor de kleinsten
De kleuters van GO! freinetschool Villa Kakelbont in Boom
kregen unieke toiletjes. De toiletbrillen met de naam Turtle
brillen (ze lijken een beetje op schildpadden) hebben oogjes
en handsteunen.
De kleutertjes vinden deze toiletjes leuker en gaan liever
naar het toilet.
De dienst infrastructuur en de technische ploegen van GO!
scholengroep Rivierenland: “Tijdens de krokusvakantie
zorgden we voor een epoxy-vloer in de toiletruimte en
binnenkort schilderen we de muren, zodat de ruimte
helemaal af is.”
In april krijgen ook de peuters en kleuters van ‘t Hinkelpad
in Bornem leuke toiletbrillen en ook de toiletruimtes in Reet
(GO! Groenlaar) worden vernieuwd.

Secundaire scholen 4.0 investeren om samen te excelleren!

Meet the Flexroom
De secundaire scholen 4.0 van GO! scholengroep Rivierenland zijn volop in beweging.
Saaie klaslokalen worden moderne leerruimtes waar leerlingen zich de 21ste-eeuwse
vaardigheden eigen maken en leerkrachten de modernisering van het secundair onderwijs
perfect toepassen. In dit nummer stelt het team van GO! middenschool Den Brandt in Boom
fier hun openleercentrum, Flexroom, voor!
NA
FLEXROOM
Linda Michiels, directeur van
GO! middenschool De Brandt in Boom:
“We creëerden een aangename
leeromgeving waar jongeren zelf
kunnen exploreren onder begeleiding
van onze leerkrachten, professionals in hun vakgebied.
Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces door zelf
een keuze te maken in hun flexuur. Alle leerlingen kiezen in het
eerste jaar voor een flexibel uur. Dit omvat één lesuur (wiskunde/
Frans/Nederlands) waarin de leerling zelf, of in samenspraak
met de leerkracht, meer verdieping, remediëring of een extra
uitdaging krijgt. Dit gebeurt op een interactieve manier en op maat
van de leerling. We maken gebruik van flexibele, activerende
werkvormen, passen ADI (activerende directe instructie) toe,
werken met iPads,…”
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