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Al l es beg i n t bi j d e v er beel d i n g .
We kunnen immers niets realiseren als we het niet eerst
bedenken.
Het leren dat ik me verbeeld, vertrekt vanuit de leerling,
maakt gebruik van alle beschikbare middelen, zowel van
?klassieke? handboeken en cursussen als van ?moderne?
tools (voor zover we nog het recht hebben om het gebruik
van digitale media als modern te omschrijven) en zet
vooral in op het anders, breder en tegelijkertijd gerichter,
organiseren van onze scholen en klassen. Maar wat je ook
wijzigt aan ruimtes, aan methodes of aan organisaties, de
leerkracht blijft het baken voor elke leerling, nu en in de
toekomst, voor altijd.
?Excellente leerkrachten verschillen niet van anderen in de hoeveelheid kennis die ze hebben
of in hun kennis over onderwijsstrategieën. Excellente leerkrachten weten hun kennis gewoon
beter te gebruiken en gepast in te zetten wanneer nodig. Hun kennis is geïntegreerd, ze
verbinden het met nieuwe inzichten, ze maken de lessen uniek met eigen vertalingen en ze
weten ze zodanig op te bouwen dat het aansluit bij de behoeften van de leerlingen. (Hattie, J.
(2003). Teachers make a difference P 6-7). Hierdoor zijn ze responsief (responsive) naar
kinderen toe en reageren ze gepast op de signalen van de kinderen. Het is duidelijk dat de
excellente leerkracht niet die leerkracht is die mooi zijn handboek volgt. Neen, de excellente
leerkracht weet zijn leerlingen te boeien door in te spelen op hun vragen en hen te bieden wat
zij nodig hebben. En dat kun je niet voorschrijven in een handboek. Want net daar heb je
leerkrachten nodig die er staan als het er echt op aan komt voor de kinderen.?
De leerkracht maakt het verschil, Ludo Heylen
Laat ons daarom in Scholengroep 20 verder en nog meer dan ooit inzetten op de ontwikkeling
en de professionalisering van onze leraren. We zullen dit doen voor onze startende
leerkrachten via de nieuw uitgebouwde aanvangsbegeleiding, we zullen dit doen voor al onze
personeelsleden vanuit de scholengroep door de inzet van meerdere beleidsmedewerkers (An,
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Tine en Jana) die in de school, in de vak- en werkgroepen, op de klasvloer leerkrachten zullen
begeleiden in hun transitie.
Ik blijf ervan overtuigd dat we huidige en toekomstige realiteiten moeten identificeren, dat we
voorspellingen van experten met betrekking tot toekomstige trends moeten opvolgen en dat we
onze gevestigde kennis en opgedane expertise over wat leren is moeten combineren met hoe
het leerproces er in de toekomst zal uitzien.
We moeten dit doen met een open vizier, zonder angst voor de toekomst maar ook zonder het
verleden uit het oog te verliezen.
De keuzes van onze scholengroep waardig, zijn we innovatief, betrokken, ondernemend en
positief kritisch en zetten we in op ambitie, openheid, welbevinden en respect.
Mag ik u hetzelfde wensen voor de aankomende maanden: een zomer waarin u nieuwe dingen
en plaatsen ontdekt, ontspannen geniet van uw naasten en droomt van grootse realisaties
zoals diepzeeduiken met mantaroggen, alle kinderen eindelijk tegelijkertijd rond de tafel
krijgen, ongehavend uit de loopings van de hoogste achtbaan komen, een duet zingen in een
karaoke-bar
of
gewoon
op
blote
voeten
dansen
in
de
regen
https:/ / www.detop100.nl/ bucketlist-ideeen/
Het ga u goed en ik geef u graag afspraak in september.
Isabelle Truyen
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Wat is het lerarenplatform?
Het lerarenplatform is een pilootproject dat ook volgend schooljaar wordt voortgezet. Het
project heeft als doel jonge leerkrachten een beter loopbaanperspectief te geven. Wie in het
lerarenplatform stapt, heeft meer werkzekerheid vanaf 1 oktober tot het einde van het
schooljaar. Leerkrachten in het lerarenplatform kunnen ingezet worden voor vervangingen
korter dan een schooljaar en, als er geen vervanging nodig is, voor zinvolle pedagogische
taken. Vooral vervangingen in de loop van het schooljaar zijn soms moeilijk. Het flexibel
kunnen inzetten van leerkrachten uit het lerarenplatform kan hiervoor een oplossing bieden.
In het basisonderwijs nemen vrijwel alle basisscholen deel aan het lerarenplatform. 3785
personeelsleden zijn aan de slag in 331 samenwerkingsplatformen. In het secundair onderwijs
is het proefproject veel beperkter en zijn er 574 leerkrachten tewerkgesteld in 16
samenwerkingsplatformen. Hoe meer de leerkrachten ingezet kunnen worden, minstens 85%,
hoe meer lesuren dit het volgende schooljaar oplevert voor het lerarenplatform.

Het lerarenplatform in Scholengroep 20
In Scholengroep 20 zijn 9 leerkrachten ingeschakeld in het samenwerkingsplatform. Dit zijn 9
leerkrachten die niet meer van interim naar interim moeten
overschakelen, maar die een zekere graad van stabiliteit konden
vinden in onze scholen.
Emmely Reyns is een van de collega's die aan de slag ging in het
lerarenplatform. We zijn benieuwd naar haar ervaringen als
jonge leerkracht in het lerarenplatform.

On z e sc ho l en g r o ep sl a ag d e er, al s een va n d e
en i g e, i n o m o n z e l eer k r a c ht en i n het
l er ar en pl at f o r m v o o r 93 % i n t e z et t en ! Di t
bet ek en t d at we i n 20 19- 20 20 k u n n en r ek en en
o p bi j k o m en d e l esu r en v o o r het
l er ar en pl at o r m .
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?Dit is het derde schooljaar dat ik lesgeef. Ik heb wel al een aantal wisselende opdrachten
gehad en ik was niet steeds zeker van een opdracht tot het einde van het schooljaar, maar als
ik zie hoe sommige kennissen interims doen die week na week verlengd worden, ? in dat geval
zou ik eerlijk gezegd de moed verliezen. Dan heb ik hier in de scholengroep eigenlijk wel geluk
gehad.
Dit schooljaar kon ik halftijds lesgeven in BSGO! Bevegem en werd mijn opdracht verder
aangevuld met lesuren uit het lerarenplatform die ik presteer in BSGO! Dender. Naast lesgeven
heb ik ook al andere pedagogische taken opgenomen. Zo heb ik al taalondersteuning gegeven
en kan ik bijvoorbeeld eens een klas overnemen zodat de andere leerkracht ondertussen
administratief werk kan doen. Dat wordt zeker geapprecieerd.
Het lerarenplatform biedt mij als startende leerkracht vooral voordelen: je leert verschillende
teams en methodes kennen. Je ziet wat werkt, maar ook wat je zelf niet zou doen. Ook op
beleidsvlak zijn er duidelijk verschillen. Die verschillende ervaringen zijn zeker verrijkend. De
keerzijde van de medaille is dat je soms wel dubbele taken hebt, zoals vergaderingen,
administratie, schoolactiviteiten en je kan niet altijd bij alles aanwezig kan zijn. Maar de
collega?s houden hier zeker rekening mee en houden me zo goed mogelijk op de hoogte. Het
mailadres van de scholengroep is ook wel handig, zo moet ik geen verschillende mailboxen in
de gaten houden. Ook de samenwerking tussen beide scholen verloopt prima en flexibel. Het is
geen probleem als ik eens een taak in de andere school moet opnemen die niet voorzien was.
In alle teams waar ik tot nu gewerkt heb, ben ik trouwens prima opgevangen door collega?s. Dus
ook in het lerarenplatform lukt het me goed om een netwerk uit te bouwen. Toch op de manier
zoals het in Scholengroep 20 ingevuld wordt met langere, stabiele opdrachten en niet zozeer
met korte vervangingen. Ook om een band op te bouwen met de leerlingen is het belangrijk om
toch wat standvastigheid te hebben. Ik heb wel de indruk dat de scholengroep ernaar streeft
om startende leerkrachten zoveel mogelijk stabiliteit te bieden. Zo was het ook mogelijk om
mijn TADD-rechten op te bouwen.
Ik zie het lerarenplatform dus zeker als iets positiefs. Ook voor ervaren leerkrachten die nieuwe
inzichten willen krijgen of aan verandering toe zijn, zou het een meerwaarde kunnen zijn. Je kan
van iets anders proeven zonder dat je jouw werkzekerheid verliest. Het zou wel leuk zijn om
eens de andere collega?s uit het lerarenplatform te leren kennen en te ontdekken hoe zij het
lerarenplatform ervaren.?
5
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Alarmsignalen
Verschillende onderzoeken slaan alarm over begrijpend lezen in Vlaanderen: PIRLS dat in 2016
werd afgenomen stelt vast dat in West-Europa Vlaanderen de grootste daler is op het vlak van
begrijpend lezen. Het peilingsonderzoek in 2018 toont aan dat het behalen van de eindtermen
voor begrijpend lezen minder goed loopt. En de resultaten van het PISA-onderzoek in 2019 van
begrijpend lezen bij 15-jarige lezers voorspellen ook niet veel goeds. Vrij veel leerlingen (31%)
hebben een eerder negatieve houding ten opzichte van lezen.

LIST
Onze scholen namen deze alarmsignalen ter harte en sprongen op de kar van het LIST-project.
LIST staat voor "leesinterventieplan voor scholen met een totaalbenadering" ofwel Lezen IS Top.
Scholen die met LIST werken (tot nu toe vooral Nederlandse scholen) behalen spectaculaire
resultaten. De norm die vooropgesteld wordt, is dat 80% van de leerlingen de doelen voor
functionele geletterdheid behalen. Aan het einde van het project verlaat minder dan 1% van de
leerlingen de school onder het vereiste niveau voor functionele geletterdheid. Daarnaast is het
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belangrijk om zelfstandige, gemotiveerde
lezers te ontwikkelen die lezen om te leren
en vooral ook lezen voor hun plezier.
LIST is een methode die wetenschappelijk
onderbouwd is en die we in samenwerking
met de Hogeschool Utrecht en de
pedagogische begeleidingsdiensten vorm
geven in al onze basisscholen. De methode
is gestoeld op 7 bouwstenen en vergt een
integrale aanpak waarbij gewerkt wordt op
school-, leerkracht, en leerlingniveau. Het is
belangrijk
dat
scholen
een
groot
veranderingsvermogen hebben en dat
leerkrachten zelf ook leesplezier uitstralen.
Het klinkt logisch maar het project draait
vooral rond véél lezen: 35 minuten per dag en, vanaf het 2e leerjaar, 25 boeken per schooljaar.
Het is belangrijk dat de boeken voldoende recent zijn en aangepast aan de leeftijd. De boeken
worden zelf gekozen door de leerlingen, waardoor ze een eigen leesvoorkeur leren ontwikkelen.

Budget
Een belangrijk onderdeel van het project is dat scholen zelf een schoolbibliotheek hebben met
een uitgebreid aanbod leesboeken die up to date zijn. Dit vraagt een grote investering: 3000
euro per school per schooljaar. De scholengroep vroeg hiervoor een subsidie aan bij de
Provincie Oost-Vlaanderen die werd goedgekeurd voor een bedrag van 15000 euro. Donaties
van recente leesboeken zijn altijd welkom en uiteraard wordt er ook nauw samengewerkt met
de bib.

Di t pr o j ect heef t een ser i eu s k o st en pl a at j e, m a ar we z i j n er va n
o v er t u i g d d at het een br o o d n o d i g e i n v est er i n g i s o m o n z e k i n d er en
t er u g

l eespl ez i er bi j t e br en g en . Het
7 i s d u i d el i j k d at d i t een en o r m e
i m pa ct heef t o p hu n o n t w i k k el i n g en sc ho o l l o o pba a n .
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privacy
Niemand ontsnapt tegenwoordig nog aan allerlei vormen van internetfraude. Ook op je
werkplek is het mogelijk dat je onbetrouwbare mails ontvangt. Wanneer moet je achterdochtig
zijn? Gewoonlijk probeert men je nieuwsgierig te maken. "Vertrouw me!", een dringend
probleem, geldzaken, "Je hebt geluk!", zijn vaak gebruikte aandachtstrekkers.
Wat kan je best doen als je zo een mail ontvangt?
-

Vraag jezelf af of je de ontvangen mail of boodschap verwachtte. Open geen link van een
verdachte mail.
Als je twijfelt, klik niet! Vraag een tweede opinie aan een collega of je ICT-coördinator.
Verwijder de mail. Stuur het niet door naar collega's, tenzij enkel in de vorm van een
schermafbeelding.

Wat zijn typische signalen dat het om een malafide mail gaat?
-

Je verwacht deze mail niet van deze afzender. Ook de inhoud of het onderwerp
verwondert je.
De mail is niet persoonlijk aan jou gericht. De aanspreking is bijvoorbeeld "Beste klant".
Je wordt gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen.
Je moet dringend antwoorden of actie ondernemen.
De mail bevat geen referentiegegevens.
De spamfilter geeft een waarschuwing.
De link ziet er normaal uit maar je wordt doorverwezen naar een andere website.
Ga met je cursor over de link om de echte URL te bekijken. Als de URL er verdacht
uitziet, klik er dan niet op.
Ga met je cursor over de naam van de verzender om te zien of het een echt mailadres of
domeinnaam betreft.
Open nooit bijlagen die je niet vertrouwt. Wees extra voorzichtig met .zip- en
.exe-bestanden

Heb j e t w i j f el s? Co n t a ct eer j e
I CT- co ö r d i n at o r o f m a i l n a ar
pr i va c y @sc ho l en g r o ep20 .be
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Editie 2018-2019
Naar 2-jaarlijkse traditie vond de talentenwerf plaats voor onze personeelsleden. We zijn er
immers van overtuigd dat het ontdekken van talent van eigen bodem cruciaal is om goede
leidinggevenden voor onze scholen te vinden. De talentenwerf is een kennismaking met wat het
betekent om een leidinggevende of middenkaderfunctie uit te oefenen. De deelnemers kunnen
nagaan of het uitoefenen van een dergelijke functie iets is wat bij hen past.
De organisatie is een samenwerking tussen scholengroepen 20, 21 en 24. De deelnemers
woonden in de loop van het schooljaar een aantal vormingsessies bij, vakkundig gegeven door
2 ervaren rotten in het vak: Luc De Man en Willy Steensels. Beiden hebben een enorme
expertise ontwikkeld in alle aspecten van het onderwijs(beleid).
De deelnemers maakten een portfolio: een verzameling van documenten en werkstukken die
getuigen van hun leerproces. Na afloop volgde een reflectiegesprek met de algemeen directeur.
Het deelnemen aan de talentenwerf is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen kandideren
voor de opleiding van GO! centraal met het oog op het behalen van het vormingsattest
(adjunct)-directeur/ internaatbeheerder/ TAC.
De volgende talentenwerf zal plaatsvinden in het schooljaar 2020-2021. Signaleer zeker aan je
directie dat je interesse hebt om hieraan deel te nemen.

Z i e ze
bl i n k e
n!
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...er een communicatiecampagne opgestart is om potentiële
leerkrachten aan te moedigen om te solliciteren bij onze
scholengroep. Hiermee willen we als scholengroep inspelen op het
lerarentekort. Je kan het filmpje terugvinden op ons you tube-kanaal.
Het online sollicitatieformulier staat op de website. Deel gerust!

Infrastructuur
-

-

...er ook in GO! basisschool Klim Op in Zandbergen een volledige nieuwbouw komt!
...het departement Onderwijs en Vorming een filmpje kwam opnemen over de
nieuwbouw in Zottegem als onderdeel van een Europees project over "innovative school
environments". Dit filmpje kan je bekijken op ons you tube-kanaal.
...de scholengroep verhuist naar de Kattestraat 5 in Geraardsbergen. De scholengroep
wordt nog meer een open huis waar je met al je vragen terechtkan.

Huisstijl
-

...we het nieuwe schooljaar niet alleen starten op een nieuwe locatie maar ook met een
nieuw logo. Benieuwd? We houden de spanning er nog even in.

Redactie: Tine Debruyne (beleidsmedewerker kennis- en informatiebeleid)
Coördinatie: Isabelle Truyen (algemeen directeur) & Sabine Eeman (coördinerend directeur)
Vr ag en ? Ma i l n a ar i n f o @sc ho l en g r o ep20 .be
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