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Beste lezer

Ik kan amper geloven hoe de tijd voorbij vliegt in mijn eerste schooljaar als algemeen directeur.
Hebben we al een heleboel werk verzet? JA! Hebben we nog veel te doen? ABSOLUUT! Een van de grote 
beleidsdossiers waar we ons op voorbereiden is uiteraard de modernisering van het secundair onderwijs. Ik durf 
te stellen dat wij daar als scholengroep goed op weg zijn omdat we al jarenlang inzetten op innovatie waardoor 
dit, ondanks de late beleidsbeslissingen, voor ons niet als een donderslag bij heldere hemel komt. 

De focus van de onderwijshervorming ligt op het coachen van het individu. Decennialang draaide het onderwijs 
rond de ?gemiddelde? leerling, maar die bestaat niet. Dit betekende dat leerlingen die achterstand hadden meer 
aandacht kregen, terwijl leerlingen met voorsprong te weinig uitgedaagd werden. De onderwijshervorming maakt 
het mogelijk dat leerlingen samen met hun leerkrachten een meer geïndividualiseerd traject afleggen met de 
mogelijkheid om leerstof bij te werken of verder uit te diepen. Een grote betrokkenheid van de leerlingen zorgt 
ervoor dat ze hun leerproces zelf in handen hebben, wat heel veel voordelen oplevert. De leerkracht treedt 
hierbij op als coach. Deze manier van lesgeven, waarbij de vakleerkrachten in vakkenclusters samen les geven 
aan de leerlingen, vraagt ook een andere ingesteldheid van de leerkracht. Ze zijn de experten in hun vakgebied, 
maar ze zijn als team verantwoordelijk voor elke leerling. Dat is een nieuwe aanpak waarin we de leerkrachten 
willen ondersteunen. Op de volgende pagina's lees je meer over de visie van de scholengroep op innovatieve 
didactiek. 

De nieuwe aanpak vereist ook dat de klassieke klas evolueert naar een dynamische, interactieve, leerruimte 
waar diverse vormen van instructie, van leren, van inoefenen de noodzakelijke ademruimte krijgen. De 1OK!-klas 
en de KAZ-klas, het AGORA-project in de verschillende scholen zijn allemaal voorbeelden van het vernieuwend 
onderwijs. Een overzicht van onze infrastructuurwerken door onze directeur infrastructuur, Ken T'Siobbel, maakt 
duidelijk dat we ook in andere scholen van Scholengroep 20 hierin de komende jaren nog grote stappen vooruit 
zullen zetten.

Bij al deze veranderingen blijven we het welbevinden van leerlingen én leerkrachten centraal stellen. Over het 
algemeen is het welbevinden bij ons personeel goed (zie p10) en dat willen we uiteraard zo houden: ?Wij willen 
een scholengroep zijn waar iedereen graag en goed werkt, leert en leeft.? 

Veel leesplezier!

vo o r wo o r d  
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Over  het  bel an g  van  i n st r uct i e bi n n en  i n n o vat i ef  o n d er w i j s

Evolutie

De voorbije schooljaren hebben veel van de scholen van scholengroep 20 sterk ingezet op innovatief onderwijs. 
Klaslokalen en scholen worden volledig herdacht en gerenoveerd tot dynamische leerruimtes. Er zijn nu grote 
flexibele ruimtes om individueel, per twee of in groep te leren, stille ruimtes om geconcentreerd en individueel te 
werken, maar ook instructielokalen waar de leraar op een klassikale, of noem het de klassieke manier, les kan 
geven aan een groep leerlingen. Er zijn nog vaste lesuren van 50 minuten, maar soms doorbreken we bewust die 
structuur. Er zijn grotere of kleinere vakkenclusters, week- en dagplanningen, PLUS- of BUB-uren, klasgroepen 
van 20 tot 90 leerlingen, traditionele klasopstellingen maar ook zithoeken, of hoge en lage tafels. Leerkrachten 
staan eindelijk niet meer alleen voor hun zware opdracht, maar werken in co-teaching (met twee voor de klas) of 
beter nog in team-teaching. 

Noodzaak 

We hebben er voor gekozen die noodzakelijke evolutie op een heel snelle manier door te voeren. We moesten 
inzetten op het doorbreken van die ene onderwijsvorm die tot voor kort de 
hoofdmoot uitmaakte van ons onderwijssysteem: het klassikaal en frontaal 
doceren door de leerkracht aan een groep aandachtige - althans dat streefden 
we na - louter ?ontvangende? leerlingen.

We zijn bij deze evolutie steeds vertrokken vanuit de belangen van de leerling 
aan wie we een toekomstgericht model willen aanbieden. De mate waarin en 
de snelheid waarmee de wereld verandert, vereist dat de verhouding tussen 
lerende, leerkracht, ruimte en kennis creatief herdacht wordt. 

Leerlingen hebben via het internet onbeperkte en permanente toegang tot een 
immense stroom aan kennis afkomstig van de meest diverse bronnen. Onze 
kinderen vaardigheden aanleren om daarmee om te gaan, om kritisch en bewust te kiezen en deze contextueel 
te verwerken is essentieel en is één van de nieuwe aandachtspunten in het leerproces. 

" Er  i s n o o d  

aan  var i at i e en  

d i ver si f i cat i e van  

r u i m t e en  

d i d act i ek "
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Ambitie

Kwaliteit nastreven betekent dat we eisen moeten stellen aan onze leerkrachten en aan onze leerlingen. 
Zelfsturing en eigenaarschap hebben slechts bestaansrecht indien er een resultaatsverbintenis is. Ouders 
mogen niet de boodschap krijgen dat de innovatieve aanpak in onze scholen betekent dat de leerlingen zelf 
kiezen wat en of ze iets doen en al zeker niet dat deze aanpak het lesniveau zou verlagen. 

We staan voor een onderwijs op hoog niveau, met aandacht voor cognitieve eisen, voor het vergaren van kennis 
en het aanleren van vaardigheden op een manier die is aangepast aan de gewijzigde context.

Strikt aan een lessenaar reproduceren wat de leraar uit een boek doceert, vervangen we door samen leren, 
nadenken, leren memoriseren en synthetiseren in een creatieve en flexibele leerruimte en met verscheidene 
digitale hulpmiddelen als mogelijke tools. 

Evenwicht

Er is geen tegenstrijdigheid tussen de evidente noodzaak van deze 
transformatie en het behoud van vakmanschap en traditie. De manier waarop 
de rol van de leerkracht vorm krijgt is ingrijpend veranderd, maar zijn 
bestaansreden is nog steeds dezelfde.

Hij is de gids, de expert die de leerling begeleidt op zijn leerreis. En dus mag 
en moet hij daarbij instructie geven, zijn kennis overdragen?  ja, gewoon les 
geven. Dit gebeurt tijdens kortere of langere instructiemomenten aan kleinere 
of grotere groepen (waarom niet eens twee tot drie klasgroepen samenbrengen), via mini-instructie of net 
verlengde instructie in functie van de noden van de leerling, bijvoorbeeld via instructiefilmpjes die meer dan één 
keer kunnen bekeken worden.

Dit alles kan in nieuwe leerruimtes die modulair zijn - instructie kan immers letterlijk overal - of gewoon tijdens 
een klassiek lesuur in een klassiek lokaal, op voorwaarde dat er voor en na de instructie aandacht is voor 
gediversifieerde vormen van individuele verwerking, tempo en diepgang. 

Diversiteit

Ambitie betekent ook dat we zoveel mogelijk leerlingen zo ver mogelijk willen brengen, zowel zij die een extra 
zetje kunnen gebruiken als zij die net sneller vooruit kunnen.

We vormen de standaardroute die voor de hele klas is uitgestippeld om tot een brede weg waar elk kind of elke 
jongere zijwegen kan inslaan, steegjes en boulevards kan verkennen, even kan uitblazen op het grasveld of net 
een heuvel kan oprennen om weer nieuwe horizonten te zien?  

?T he an swer  l i es i n  t he per so n  who  per f o r m s t he t eachi n g  act ? 

Pr o f . J. Hat t i e 
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Samen

Verschillende scholen zijn reeds gestart met co-teaching in de klassen. Een initiatief dat we toejuichen! Binnen 
de pijler innovatief onderwijs zetten we bij scholengroep 20 immers in op ?vernieuw(en)de klas- en 
schoolorganisaties?.

Laten we bij co-teaching steeds volgende aandachtspunten voor ogen houden:

- Co-teaching maakt deel uit van een traject dat over verschillende jaren 
vorm krijgt.

- We informeren alle participanten over deze wijziging in onze 
organisatiestructuur.

- We professionaliseren onze leerkrachten en geven ze de ruimte om in 
dit verhaal te groeien.

- We stimuleren en faciliteren het professioneel overleg tussen collega?s 
die in teamverband werken.

- Team-teaching is niet hetzelfde als muren uitbreken tussen 
verschillende lokalen en met 2 voor een grotere klasgroep staan.

Instructie

Goede instructie ligt aan de basis van succeservaringen en betere leerprestaties, uiteraard steeds rekening 
houdend met de cognitieve capaciteiten, het leervermogen en het geheugen van het kind of de jongere.

De leerpiramide van Bales toont dat demonstratie, actieve en creatieve instructie door de leerkracht dus, een 
belangrijke schakel is binnen het leerproces. Het succes zit in de combinatie van het passieve en het actieve 
leren.

Door kwalitatief goede instructie te geven en alle leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leerproces, nemen 
ook gedragsproblemen af en nemen motivatie en leerwinst toe.

In alle gevallen moet instructie nagestreefd worden in al zijn diverse vormen (kort of lang, individueel of in groep, 
zelfgestuurd of opgelegd, via instructiefilmpjes, door de leerkracht of tussen leerlingen, ? ). Variatie en 
diversificatie van de didactiek binnen de ?nieuwe klasruimte? zijn de sleutels tot succesvol leren, betere 
motivatie en hoger welbevinden. 

?Di ver si t ei t  
i n  o n d er w i j s 

bet ek en t  z o wel  
i n zet t en  o p 

r em ed i ër en  al s 
o p excel l er en .?

Volgens prof. Van den Broeck van Universiteit Antwerpen, 
?bestaat een ?goede? les uit een aantal noodzakelijke fasen. 
Hij stelt dat je, ?als leerkracht bij directe instructie, eerst de 
basisvaardigheden expliciet en systematisch aanleert en dat 
nadien de leerlingen gezamenlijk en/ of individueel oefenen. 
De volgorde kan gewisseld worden als er bvb. vooraf een 
voorbereiding gebeurt door de leerling waardoor het 
instructiemoment aan impact wint.? 
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Wat vinden de leerkrachten van co-teaching?

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zag zitten om met twee voor mijn klas te staan. Maar eens ik door had dat 
het niet langer mijn, maar onze klas was, ging het al veel beter. Het is een fijn gevoel dat je met twee 
verantwoordelijk bent voor het welslagen van de leerlingen."

"Het was heel raar om samen een les voor te bereiden. Ik had mijn lesvoorbereidingen ? die ik al jaren gebruik ? 
meegenomen en wilde van daaruit vertrekken. Mijn collega vroeg voortdurend: ?Maar waarom doe je dit? en 
?Waarom zou je dat daar zo doen?? Erg confronterend om iemand anders over je lessen te horen. Maar eerlijk is 
eerlijk: in de meeste gevallen waren haar opmerkingen terecht. We hebben dan 
samen een nieuwe lesvoorbereiding gemaakt waarin we het beste van onze 
aanpak combineerden."

At last...

De leraar is een heel belangrijke schakel in het succesvol leren van een kind. De 
leerkracht kan echt het verschil maken. Dat heeft te maken met het feit dat de 
leerkracht goed is in onder andere feedback geven, in probleemgeoriënteerd 
werken, in directe instructie, in affectieve gerichtheid naar de kinderen, in het 
inspelen op wat kinderen nodig hebben.

Scheerens (2005) vond sterkere effecten bij een aanpak van de leerkracht die 
constructivistisch geïnspireerd is: een aanpak die vertrekt vanuit open 
opdrachten, met klemtoon op zelfgestuurd leren.

On s besl u i t  st aat  va st : w i j  bi ed en  i n  Scho l en g r o ep 20  g een  

g el i j k vo r m i g  o n d er w i j s m eer  aan  vo o r  i ed er een . Wel  het  m eest  

g eschi k t e i n d i v i d uel e t r aj ect  vo o r  el k e l eer l i n g: m et  wat  m eer  

o n d er st eu n i n g  al s het  n o d i g  i s, m aar  zek er  o o k  m et  m eer  

u i t d ag i n g  waar  en  vo o r  w i e het  k an !
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Ken  T 'si o bbel , d i r ect eu r  i n f r a st r uct uu r, bez o r g t  o n s een  o ver z i cht  van  d e 

g r o t e bo uwpr o j ect en  d i e o p st apel  st aan  i n  o n ze scho l en g r o ep: "Al  o n ze 

n i euwbo uwpr o j ect en  gaan  han d  i n  han d  m et  d e ver d er e u i t br ei d i n g  van  

ver n i euwen d  o n d er w i j s i n  o n ze scho l en g r o ep."

GO! atheneum Geraardsbergen - sporthal 

Door de voorziene sluiting  van sporthal de Kriebel ging de school 
noodgedwongen op zoek naar een oplossing. Het atheneum is heel tevreden 
met de toestemming van het GO! om een sporthal te bouwen op de eigen 
campus. Het wordt een sporthal met een sportoppervlakte van 790 m² en 
met een bijhorende polyvalente ruimte van 133m². De start van de 
bouwwerken is gepland voor augustus 2019 en de, ongetwijfeld feestelijke, 
opening staat gepland in september 2020.

GO! atheneum Geraardsbergen - project basiskwaliteit 

Alle scholengroepen kregen eind maart 2018 de kans om projectvoorstellen in te dienen in het kader van 
basiskwaliteit. De scope lag op de renovatie van grote, investeringswaardige gebouwen met de focus op een 
grondige renovatie van 4 generieke gebouwonderdelen: dak, gevel, buitenschrijnwerk en verwarming. Het opzet 
van het programma basiskwaliteit is schoolgebouwen grondig energetisch renoveren door middel van een 
totaalaanpak. 

Van de 51 ingediende projectvoorstellen gaan er 8 in uitvoering, waaronder het voorstel van het GO! atheneum 
Geraardsbergen! Concreet gaat het over de volledige renovatie (dak, gevel, buitenschrijnwerk en verwarming) van 
de A- en B-blok, wat neerkomt op een totale oppervlakte van 3217 m². De school gaat van de gelegenheid 
gebruik maken om extra aanpassingen te doen in het kader van innovatief onderwijs.

7
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GO! Campus Zottegem

Voor de nieuwbouw in Zottegem wordt volop vergaderd over de werf en krijgen de definitieve uitvoeringsplannen 
stilaan vorm. In april wordt de bouwaanvraag ingediend bij de stad Zottegem. De werken starten in het najaar 
van dit jaar en de opening is voorzien voor januari 2021.

De oude paviljoenen, het kleuterblok en de tijdelijke units waar de leerlingen van het lager onderwijs nu 
verblijven worden vervangen door een nieuwbouw van ongeveer 4.400m², waarin zowel de basisschool als de 
volledige eerste graad van het secundair onderwijs ondergebracht zullen worden. Klassen maken plaats voor 
grotere ruimtes die gedeeld en gevarieerd leren mogelijk maakt in een flexibele en dynamische leeromgeving. De 
architecten voorzien in het gebouw onder meer een atrium, een didactische keuken, een theater en een turnzaal. 
Ook de buitenomgeving pakken ze grondig aan met een speelstraat en een buitenklas.

Donderdag 21 februari stelden de directies en het personeel het ontwerp van de Rosan Bosch Designstudio en 
het architectenbureau B2Ai voor aan de pers en de buurtbewoners.

GO! basisschool Hofkouter

Het nieuwbouwproject van GO! basisschool Hofkouter in SInt-Lievens-Houtem 
zit in de eindfase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het sanitair, de 
elektriciteit, de verwarming en ventilatie en de vloeren. Daarna  kan gestart 
worden met de inrichting van de keuken. De directie, leerkrachten en leerlingen 
kijken er enorm naar uit om op 2 september 2019 te starten in hun 
langverwachte nieuwbouw en uiteraard combineren we de ingebruikname van 
deze nieuwe ruimtes met onze innoverende aanpak. De ouders werden hierover 
op 18 maart ingelicht. 

GO! basisschool Centrum

In GO! basisschool Centrum te Geraardsbergen maakt de voorbouw aan de 
straatkant plaats voor een nieuwbouw met een voorplein. Ook de achterbouw 
wordt gerenoveerd en zal plaats bieden aan nieuwe kleuterklassen en sanitaire 
voorzieningen. Voor het vijfde en zesde leerjaar zullen de vernieuwde ruimtes 
heel wat extra mogelijkheden bieden om nieuwe manieren van leren en open 
les geven, zoals zelfsturend leren en teamteaching, te ondersteunen.

De werken zitten goed op schema. De afbraakwerken van fase 1 zijn 
grotendeels achter de rug en de renovatie van het toekomstige kleuterblok is 
gestart. Als alles verder volgens plan verloopt kunnen de kinderen in januari 2021 hun nieuwe klaslokalen en de 
leeromgeving ontdekken. 
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CAO XI
personeel

Op 23  m aar t  2018  wer d  CAO XI  af g esl o t en  vo o r  het  l eer pl i chto n d er w i j s. Een  

aan t al  m aat r eg el en  u i t  d eze CAO t r ad en  al  d i t  scho o l j aar  i n  wer k i n g , z o al s d e 

o pst ar t  van  het  l er ar en pl at f o r m . An d er e m aat r eg el en  m et  d e bed o el i n g  o m  een  

bet er  per spect i ef  vo o r  t i j d el i j k e l er ar en  en  een  bet er e beg el ei d i n g  t e bi ed en  vo o r  

st ar t en d e l eer k r acht en   gaan  van  st ar t  o p 1 sept em ber  2019. Hi er o n d er  v i n d en  

j u l l i e een  k o r t e t o el i cht i n g  o ver  d e m aat r eg el en  vo o r  vo l g en d  scho o l j aar.

Aanvangsbegeleiding

Het doel van deze maatregel is de praktijkschok voor startende leerkrachten verminderen. Elk personeelslid 
heeft tijdens zijn tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) recht op een kwaliteitsvolle 
aanvangsbegeleiding. Deze begeleiding is vanaf 1 september 2019 een recht maar ook een plicht voor het 
personeelslid én de school en het schoolbestuur. De scholengroep krijgt  een beperkt aantal middelen om dit op 
een kwaliteitsvolle manier aan te bieden en verder te ontwikkelen. De aanvangsbegeleiding wordt een onderdeel 
van een professionaliseringsplan.

Recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Momenteel heeft een tijdelijk personeelslid recht op TADD als men op 30 juni 720 dagen dienstanciënniteit 
heeft in het ambt waarvoor je kandidaat bent (waarvan minstens 600 efffectief gepresteerd) en geen 
onvoldoende hebt gekregen op je laatste evaluatie. 

Vanaf 1 september 2019 verkort deze periode tot ten minste 580 dagen dienstanciënniteit (waarvan ten minste 
400 dagen effectief gepresteerd). Deze periode omvat minstens twee schooljaren met  (minstens) een halftijdse 
opdracht. Na deze periode krijgt de leerkracht een beoordeling. De evaluator kan oordelen dat er nog 
werkpunten zijn waarvoor bijkomende begeleiding nodig is. In dat geval wordt het recht op TADD uitgesteld en 
moet men bijkomend nog 200 dagen presteren. Wanneer men niet akkoord gaat met een beoordeling met 
werkpunten, kan men verhaal halen bij de raad van bestuur van de scholengroep. Die hoort beide partijen en 
gaat na of de beoordeling met werkpunten gerechtvaardigd is. De raad van bestuur kan de beoordeling 
bevestigen of vernietigen.

Bij een positieve beoordeling krijgt de leerkracht zijn recht op TADD. Als er geen beoordeling gebeurd is, krijgt 
men ook het recht op TADD op voorwaarde dat men zich hiervoor kandidaat stelt.
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Welzijnsbevraging

Onze scholengroep  vindt  het psychosociaal welbevinden van het personeel uitermate belangrijk.  Het is de 
kernboodschap van onze missie: we willen een scholengroep zijn waar iedereen graag leert, leeft en werkt. 
Welzijn van leerlingen én personeel dragen we als scholengroep dus heel hoog in het vaandel.

De wetgeving verplicht werkgevers om situaties te identificeren die psychosociale risico's op het werk kunnen 
veroorzaken. Om de risico's te bepalen en knelpunten aan het licht te brengen deed Scholengroep 20 in de loop 
van november een beroep op  de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, spmt arista. 

Per so n eel sl ed en  d i e n o o d  hebben  aan  een  g espr ek  z i j n  st eed s wel k o m  bi j  

d e ver t r o uwen sper so n en  Leen  Bo r r em an s (o n d er w i j s)  en   Lo r en z o  Lec l uyze 

(CLB) . 

Hu n  co n t act g eg even s z i j n  t er ug  t e v i n d en  o p 

ht t ps:/ / web.scho l en g r o ep20.be/ o r gan i sat i e/ m ed ewer k er s

Resultaten

Over het algemeen kunnen we stellen dat  het welzijn  
goed is in onze scholengroep. Onze personeelsleden zijn 
tevreden  over de organisatie waarin ze werken. De 
omstandigheden en voorwaarden zijn  globaal genomen 
goed. Ook op het vlak van communicatie, samenwerking 
en de relatie met leidinggevenden scoren we goed, zelfs 
een stuk hoger dan het gemiddelde. Een duidelijk 
aandachtspunt in onze scholengroep, maar bij 
uitbreiding in het onderwijs, is er op het vlak van 
mentale  en emotionele belasting. De toenemende 

complexiteit en administratieve belasting worden als knelpunten ervaren.

Opvolging

Het verslag werd besproken  op het College van Directeurs van 20 februari 2019. DIt gebeurde volledig anoniem 
en op basis van collectieve resultaten. Ondertussen kwamen  de resultaten ook aan bod op de verschillende 
personeelsvergaderingen. Voor lokale pijnpunten zal de directeur in overleg met de algemeen directeur en de 
coördinerend directeur een actieplan opstellen.
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d ag  van  d e act i eve bu r g er
3 april 2019

Burgerschap in de praktijk

Heel wat scholen registreerden zich voor de dag van de actieve burger van het GO! op 3 april. De scholengroep 
wil de scholen bedanken voor hun engagement en hoopt dat het een hartverwarmende dag was. Naast deze 
concrete acties is actief burgerschap uiteraard iets waar onze scholen dag in dag uit mee aan de slag gaan.  
Hieronder zien jullie een aantal voorbeelden van heel fijne en originele acties!

 

G O! ba si sscho o l  

Den d er

st ad st u i n t j es 
o pf r i ssen

G O! ba si sscho o l  

Cen t r um

v r i j w i l l i g er s bi j  

het  Ro d e Kr u i s

G O! ba si sscho o l  

Ho f k o u t er

o n t span n i n g  

vo o r  d em en t e 

bewo n er s WZ C 

Ter  Ki m m e

G O! at hen eum  

Z o t t eg em  

speed d at e m et  

v l ucht el i n g en

G O! at hen eum  

Her zel e

her i n n er i n g sk o f f er  

en  ver wen d ag  

bewo n er s 

RVT  Ter  Leen

G O! ba si sscho o l  

Beveg em  
z wer f vu i l act i e

G O! ba si sscho o l  

De Z o n n ew i j zer

waf el s vo o r  

d e buu r t

G O! ba si sscho o l  

De Tr am po l i n e

zel f g em aak t e 

wen sk aar t j es 

u i t d el en

G O! ba si sscho o l  

De Ri j d t m eer sen

pet an que m et  

sen i o r en
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Over  d e scho l en  heen  wo r d t  er  i n  d e scho l en g r o ep sam en g ewer k t  o m  het  

I CT- bel ei d  vo r m  t e g even . De ver schi l l en d e I CT- co ö r d i n ato r en  k o m en  o p 

r eg el m at i g e ba si s sam en  o m  t e o ver l eg g en  en  een  v i si e o p het  n i veau  van  d e 

scho l en g r o ep u i t  t e st i ppel en . 

G Suite en Chromebooks

Een aantal jaar geleden werd beslist om het ondersteunend personeel en directies te laten werken met G Suite. 
Zo werd het samenwerken via mail, Google Drive en agenda's eenvoudiger en meer op elkaar afgestemd. Sinds 
vorig jaar hebben we deze lijn doorgetrokken naar leerkrachten en leerlingen. Bij hen ligt de focus meer op het 
samenwerken aan documenten via Google Drive.

Onder andere door het inzetten van Chromebooks wordt er minder gebruik gemaakt van MS Office. 
Chromebooks worden nu voor het tweede schooljaar intensief ingezet in al onze scholen, zowel in het basis- als 
het secundair onderwijs. De reacties zijn heel positief over het gebruik ervan in de klas. De scholengroep heeft 
beslist om verder te investeren in het gebruik van G Suite en de aankoop van Chrome-toestellen.

Opleiding

Het ICT-team zet verder in op ondersteuning en opleiding. Zo hebben er recent een reeks workshops 
plaatsgevonden voor alle basisscholen. Daar werd concreet toegelicht hoe Google Classroom kan gebruikt 
worden om online oefeningen aan te bieden aan de leerlingen, zodat de leerkracht op een eenvoudige manier 
het leerproces van de leerlingen kan opvolgen.  De komende maanden zullen in alle scholen opleidingen worden 
gegeven om de leerkrachten te ondersteunen in het gebruik van Google drive in hun lessen.

   

Redactie: Tine Debruyne (beleidsmedewerker kennis- en informatiebeleid)
Coördinatie: Isabelle Truyen (algemeen directeur) & Sabine Eeman (coördinerend directeur)


