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Een jaar later...
Isabelle Truyen

Eén j aar lat er?
blik ik t erug op een gevuld werkj aar waarin we samen hard gewerkt hebben aan de verdere ont wikkeling van
onze scholengroep. We hebben belangrij ke st appen gezet in de verdere uit rol van innoverend onderwij s. In
st eeds meer scholen is het individuele model ?t he all-alone-in-my-kingdom t eacher? vervangen door
co-t eaching of zelfs t eamt eaching. De nodige infrast ruct urele aanpassingen zij n gerealiseerd of in volle
opbouw. Binnen dit en 3 schoolj aren zullen we in niet minder dan 11 scholen van onze scholengroep (GO!
at heneum Geraardsbergen, MS Geraardsbergen, BS Dender, campus Meerlaan BS en KA, BS Cent rum, BS
Zandbergen, BS Sint -Lievens-Hout em, campus Herzele BS en KA, at heneum Brakel) beschikken over
voorbeelden van de ?nieuwe ruimt e? t er vervanging of aanvulling van het klassieke concept van ?klaslokaal?.
Het verder inzet t en op vernieuwing en correct , gest ruct ureerd en overt uigd blij ven communiceren daarover
blij ft onze priorit eit . Ik ben dan ook t rot s dat we als scholengroep een uit hangbord zij n voor
onderwij sinnovat ie en dat we op evenement en als de SETT-beurs zo ruim vert egenwoordigd zij n.
Om onze woorden kracht bij t e zet t en, moet en we echt er bewij zen dat onderwij s van nu anders is dan het
onderwij s van de voorbij e honderd j aar. Evidence based dus en daarom werken we samen aan een
onderzoeksproj ect dat we gest art zij n in samenwerking met de Art eveldehogeschool en dat de effect en van
zelfgest uurd leren best udeert in 3 scholen (BS Cent rum, 1st e graad KAZ-klas Herzele en 3de graad Agora
Geraardsbergen).
Daarnaast ont vangen we dit schoolj aar een 50-t al nieuwe collega's met open armen. We willen hen
meenemen in een collegiale samenwerking waar een goede werksfeer en geest van vert rouwen leeft ! Onze
kernt aak blij ft samen school maken en dat moet en we doen in de meest geschikt e omgevingen in de
let t erlij ke, de menselij ke en de figuurlij ke bet ekenis zodat onze personeelsleden en onze leerlingen er
conform onze gedeelde missie ?goed samen kunnen leren en leven?.
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De volgende st rat egische doelst ellingen blij ven ook dit schoolj aar voorop st aan:
(1) BELEIDSVOEREND VERMOGEN VAN DE SCHOLEN VERHOGEN
De direct eurs zullen verder bekwaamd worden in hun st rat egisch denken.

(2) PEDAGOGISCHE EN DIDACTISCHE KWALITEIT VAN DE PERSONEELSTEAMS BEWAKEN & VERHOGEN
We willen inzet t en op leerkracht en die nadenken over hun eigen onderwij sprakt ij k en die in collegiale
int ervisie een st erk onderwij s brengen.
(3) INZETTEN OP KWALITEITSVOL EN TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS
We moet en elke school blij vend aanzet t en t ot een krit ische benadering van haar werking en
innoverend denken in het DNA van SGR20 opnemen.
(4) UITBOUWEN KWALITEITSVOLLE INFRASTRUCTUUR
We willen zorgen voor gezonde en aant rekkelij ke schoolgebouwen waar onze leerlingen
t oekomst gericht onderwij s krij gen.
(5) GEZONDE FINANCIËLE STRUCTUUR BEHOUDEN
We willen de gezonde financiële slagkracht van de scholengroep en van al onze scholen garanderen.
"A period of t en years is t he necessary t ime t o see a maj or shift in any aspect of life. And t hat includes
educat ion."
We zij n op de goede weg, maar we mogen niet denken dat alles onmiddellij k zal lopen zoals wij het in
een ideale wereld zien.
Met t ij d en bot erhammen?
Ik wens ons allen een warm schoolj aar 2019-2020!
Isabelle Truyen
algemeen direct eur scholengroep 20
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Duaal Leren
Innovatief onderwijs

Duaal leren is leren op school én op de werkvloer. Leerlingen zijn op die manier
bet er voorbereid op de job die ze lat er zullen uit oef enen. Leerkracht en krijgen
meer voeling met de prakt ijk. Ondernemingen kunnen hun t oekomst ige
werknemers bet er voorbereiden. Alleen maar voordelen, t och? Liesbet h
Venneman, t raject begeleider in het GO! at heneum Geraardsbergen, overt uigt ons
van de st erkt es van het syst eem.
We zij n 3 j aar geleden gest art met het proefproj ect "Schoolbank op de werkplek"
omwille van het vernieuwende aspect . We merkt en bovendien dat leerlingen in
het BSO vaker gedemot iveerd waren en wilden dit t egengaan. Toen we st art t en
in de richt ing elekt rische inst allat ies konden we al snel de vraag van de
arbeidsmarkt niet volgen. Dit schoolj aar zit t en we al aan 6 richt ingen met duaal
leren. Ook in de zorgricht ingen is er een zeer grot e vraag vanuit de zorgcent ra
naar onze leerlingen.
DIt is mij n derde j aar op school als t raj ect begeleider duaal leren. Als
t raj ect begeleider is cont act en leggen met de bedrij ven een van mij n
belangrij kst e t aken, ik volg daarnaast het HRM-luik op en neem het
administ rat ieve luik op mij zodat de vakleerkracht en de ruimt e hebben om met hun vak bezig t e zij n. Deze
manier van werken is uniek in Vlaanderen. In andere scholen nemen leerkracht en deze t aken erbij , wat niet
blij kt t e werken. De leerkracht en verdrinken in het administ rat ieve werk en de zeer complexe wet geving. Bij
ons werkt die scheiding van t aken heel goed!
Zoals wel vaker bij onderwij svernieuwing st ellen we soms vast dat onbekend onbemind is. Ouders associëren
duaal leren nog t e veel met het deelt ij ds beroepsonderwij s of met het leercont ract . Maar duaal leren is t och
iet s helemaal anders. Het is echt een vorm van werkplekleren waarbij leerlingen zowel t heorie als prakt ij k
bij leren op de werkvloer. Ze krij gen een leervergoeding t ussen de 500 en 550 euro die ook kan bij dragen t ot hun
zelfst andigheid. Zo had ik een leerling die met zij n vergoeding een brommer kocht zodat hij zelf kon inst aan
voor zij n vervoer. Pracht ig t och!
Om die onbekendheid t egen t e gaan nemen heel wat init iat ieven: een kick off, infomoment en, wedst rij den,
bedrij ven zorgen voor ext ra opleidingen. Er is veel communicat ie rond, maar het blij ft een vrij complex iet s om
uit t e leggen aan ouders.
Soms kiezen leerlingen er niet voor om de overst ap t e maken naar het duale syst eem. We willen de leerlingen
hier zeker voor warm maken, anderzij ds is het ook zo dat duaal leren niet past voor alle leerlingen. Een goede
screening is heel belangrij k. De leerlingen moet en ?arbeidsmarkt rij p? zij n zoals we dat noemen. Dat bet ekent
dat ze moet en beschikken over de j uist e werkhouding en mat urit eit . Drie dagen werken en t wee dagen les
volgen is niet t e onderschat t en. Leerlingen die nog niet in die fase zij n, bereiden we nog wat langer voor en
kunnen lat er inst appen. Maar eens de leerlingen ingest apt zij n in het syst eem zij n ze heel cont ent .
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Het is een bewust e keuze om duaal leren vooral in de 7e j aren aan t e
bieden. Dat is volgens ons de ideale springplank naar het beroepsleven.
Tij dens dat j aar werken we aan een grondige voorbereiding en een warme
overdacht naar de arbeidsmarkt . Binnenkort zij n onze eerst e leerlingen
afgest udeerd. Ik ben er zeker van dat ze bet er voorbereid zij n dan
leerlingen die uit st romen uit het gewone syst eem.
Ook voor de leerkracht en is het een winwin-sit uat ie dat ze de leerlingen
mee kunnen begeleiden in de bedrij ven. Zo blij ven ze op de hoogt e van de
nieuwst e evolut ies en t echnieken op de werkvloer. Ze zien de voordelen in
van levenslang leren. De samenwerking met de bedrij ven verloopt alleszins
vlot . Er is ook veel int eresse vanuit andere scholen en bedrij ven in onze manier van werken.
Ook direct eur Brecht Persoons is t evreden met de duale innovat ie in de school. ?Met meer dan 20
leerlingen in een duale richt ing behoort het GO! at heneum Geraardsbergen t ot de koplopers in Vlaanderen.
Er is echt er ook een keerzij de. Duaal leren zet veel druk op het lessenroost er en vraagt ook een dubbele
invest ering in st age-uren. Als we dit innovat ief st udiet raj ect willen blij ven volhouden, is het absoluut
noodzakelij k dat de overheid meer st ruct urele financiering voorziet .?

"Het is hart verwarmend om vast t e st ellen hoeveel de leerlingen groeien in het
duaal leren. Ze groeien op het vlak van mat urit eit en kennis. Ze worden veel
zelf st andiger en leren ook bet er in t eam werken. Op dat vlak zijn er veel
gelijkenissen met de andere vormen van innovat ief onderw ijs in onze
scholengroep, zoals ook de AGORA- klas in onze school."

Het rapport , nieuws uit Scholengroep 20

5

hervorming keukenwerking
Agape

Een bet ere keuze voor onze warme maalt ijden
Een audit van de keukenwerking in alle keukens van onze scholengroep legde een aant al pij npunt en
bloot :
-

Er was geen eenvormigheid in de kwalit eit en de smaak van de aangeboden maalt ij den.
Sommige lokale keukens voldeden onvoldoende aan de eisen voor veiligheid en hygiëne. De
noodzakelij ke aanpassingen doen is financieel niet haalbaar voor de scholengroep.
Om de keukenwerking t e organiseren moest en scholen ook al t e vaak een beroep doen op
"onderhoudsuren", waardoor het MVD-personeel dan weer minder t ij d had om correct t e poet sen.

Omdat elke leerling recht heeft op een gezonde en evenwicht ige maalt ij d aan een haalbare prij s heeft
de raad van best uur beslist om de product ie van warme maalt ij den voor de komende 5 j aar t e lat en
uit voeren door Agape. Deze beslissing heeft een zeer beperkt e impact op personeelsvlak.
De samenwerking met Agape st art op 1 sept ember 2019 voor de scholen op de campussen in Zot t egem,
Brakel, Herzele en bsgo De Zonnewij zer in Zwalm. De overige scholen st appen over op 1 j anuari 2020.
At heneum Geraardsbergen biedt vanaf sept ember 2019 enkel nog soep, zelfbereide broodj es en slaat j es
aan. Daar was de vraag naar warme maalt ij den immers st erk afgenomen.

Agape: maalt ijden voor en door onderw ijs
De samenwerking t ussen Scholengroep 20 en Agape is geen out sourcing maar een overeenkomst binnen
het GO!. Agape is gest art als kleine cent rale keuken van de Scholengroep Brussel en breidde geleidelij k
aan het aanbod uit voor kinderdagverblij ven. Met succes zodat het klant enbest and kon uit gebreid
worden naar andere scholengroepen en t al van kinderdagverblij ven buit en het Brusselse. Nu leveren ze
aan 25 000 kinderen iedere dag een evenwicht ige, kwalit at ieve en voedzame maalt ij d.
De product ie van de maalt ij den is onderhevig aan de st rengst e normen voor kwalit eit en hygiëne.
Jaarlij ks zij n er een 8-t al cont roles door federaal voedselagent schap (FAVV). De
bereiding van de maalt ij d gebeurt in hoofdzaak in koude lij n, met maximaal
behoud van vit aminen en mineralen. De folieverpakking en past eurisat ie zorgen
voor een houdbaarheid zonder t oevoeging van bewaargas of andere, daarna
worden de maalt ij den gekoeld bewaard. Na cont role vert rekken ze naar de
scholen waar de maalt ij den op een kwalit at ieve manier geregenereerd worden.
De scholen worden voorzien van het nodige mat eriaal en opleiding om dit op een
correct e manier t e doen, zodat aan de kinderen een smakelij ke maalt ij d kan
geserveerd worden.
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Welkom nieuwe leerkrachten!
aanvangsbegeleiding

Onze visie op begeleiding van nieuwe leerkracht en
Ook voor het onderst eunen en begeleiden van st art ende leerkracht en is onze missie en visie de leidraad.
Het goed duidelij k maken van onze missie en visie is noodzakelij k omdat het voor st art ende leerkracht en
belangrij k is dat ze zich bet rokken voelen en zich kunnen ident ificeren met de school en de scholengroep.
Een aant al waarden uit onze visie zij n in het bij zonder van t oepassing bij de aanvangsbegeleiding van
nieuwe leerkracht en:

Openheid en samenwerken: "nobody's perfect"
Het belang van een open schoolcult uur en een t eam dat goed samenwerkt , kunnen we niet genoeg
benadrukken. We st aan voor een coachende aanpak. Geef aan wanneer er zaken fout lopen. Toegeven dat
j e onderst euning nodig hebt , is niet voor iedereen gemakkelij k, maar is wel cruciaal. Als er iet s misloopt ,
zal j e onderst eund worden, niet afgest raft . Durf j e kwet sbaar op t e st ellen, niemand heeft alt ij d alles
perfect in de hand.
Vert rouw op collega?s om j e op weg t e helpen. Professionele st eun van collega?s is een buffer of
verzacht ende fact or bij negat ieve incident en. De st erke inzet op co-t eaching en t eam-t eaching in onze
scholengroep onderst eunt deze belangrij ke waarden.
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Welbevinden: "Een goede relatie met collega?s maakt leraren
gelukkig?
Onderzoek (1) heeft aanget oond dat het essent ieel is om deel uit t e maken van het sociaal net werk op
school. Dit zorgt voor een grot ere j obt evredenheid en voorkomt dat j onge leerkracht en er vroegt ij dig de
brui aan geven. Iemand die veel cont act heeft met collega?s heeft meer t oegang t ot middelen en
informat ie.
St abilit eit is eveneens een belangrij ke fact or voor j obt evredenheid. We proberen hier in de scholengroep
zoveel mogelij k aan t egemoet t e komen. Door de gest age groei van het leerlingenaant al kunnen wij ons
profileren als een st abiele en bet rouwbare werkgever.
We willen st art ende leerkracht en niet overladen met allerlei workshops en vormingen. Het is belangrij k
dat ze ook t ij d en ruimt e krij gen om informele cont act en t e leggen en zelf st appen t e zet t en in het
uit bouwen van een professioneel net werk.
In het eerst e j aar leggen we de focus op didact iek en planning. Daarna kunnen andere t hema?s aangepakt
worden.

Positief kritisch: ?positive vibes only?
Hou het posit ief. Werk mee aan een const ruct ief en aangenaam schoolklimaat . In een schoolcult uur met
een st erk net werk en int ensieve samenwerking kunnen posit ieve emot ies voor een enorme boost zorgen.
Anderzij ds best aat het gevaar ook dat leraren elkaar besmet t en met negat ieve emot ies, roddels of halve
waarheden. Leraar zij n is een emot ioneel beroep. Er is dus per definit ie een hogere gemiddelde ment ale
belast ing. Als j e met negat ieve gevoelens zit , praat er daarom zeker over met j e ment or of direct ie,
maar overspoel er niet al j e collega?s mee.

Aanvangsbegeleiding: iedereen draagt zijn st eent je bij
Als beginnende leerkracht st a j e er niet alleen voor. In j e net werk op school zij n er verschillende
collega's bij wie j e t erecht kan. Hieronder zie j e hoe de verschillende rollen op school ingevuld worden
zodat st art ende leerkracht en goed opgevangen worden.

Rol van de directeur
? Hij / zij draagt de gezamenlij ke visie uit .
? Hij / zij erkent verschillen t ussen leraren.
? Hij / zij st imuleert de leraren int ellect ueel.
? Hij / zij verst erkt de professionele collegiale st eun.
? Hij / zij kadert het geloof van de leraren in de eigen compet ent ies (self-efficacy) op een realist ische
manier.
? Hij / zij beschermt t egen administ rat ieve overbelast ing (bewaking van allerlei verslaggeving, beknopt ,
neut raal en zakelij k, geen dubbele verslaggeving, wel cent rale digit alisering).
? Hij / zij maakt t ij d en ruimt e vrij voor cont act en.
? Tij dens lesbezoeken en nabespreking legt hij / zij in eerst e inst ant ie de nadruk op planning en
(1)
-

-

Meredit h, C., Vandecandelaere, M., St ruyve, C., Kyndt , E., & Gielen, S. (2016).Samenwerkingscult uur: Concept ualisat ie, met ing en het belang ervan voor j obt evredenheid.
Research paper SSL/ 2015.24/ 3.2 (14 pp). Leuven: KU Leuven, St eunpunt St udie - en Schoolloopbanen.
.
Thomas, L., Tuyt ens, M., Devos, G., Kelcht ermans, G., & Vanderlinde, R. (2019). Beginning t eachers? professional support ?: a mixed met hods social net work st udy. TEACHING AND
TEACHER EDUCATION, 83, 134?147.
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Rol van de mentor
? Hij / zij maakt t ij d en ruimt e vrij voor cont act en.
? Tij dens lesbezoeken en nabespreking legt hij / zij in eerst e inst ant ie de nadruk op planning en
didact iek.
? Deze begeleiding is losgekoppeld van evaluat ie (funct iescheiding). De ment or biedt ext ra
onderst euning bij didact iek en persoonlij ke professionalisering.

Rol van de collega's
? Niet enkel voor de ment or: beschikbaar zij n voor beginnende leerkracht en.

En wat doet de scholengroep?
De aanvangsbegeleiding op niveau van de scholengroep wordt gecoördineerd door Jana De Geyt er. Bij
haar kan j e met al j e vragen en bedenkingen over aanvangsbegeleiding t erecht .
St art ende leerkracht en ondervinden meest al uit dagingen op 3 vlakken: professioneel/ t echnisch,
emot ioneel en sociaal. Vanuit de scholengroep en de scholen zet t en we
daarom vooral in op de volgende onderst euning:
-

-

Professionele en t echnische onderst euning: sessies didact iek en
klasmanagement
door de pedagogische begeleidingsdienst ,
collegiale onderst euning, klasbezoeken, mast erclasses;
Emot ionele onderst euning: individuele groeigesprekken, int ervisie;
Sociale onderst euning: st art ersvergadering, st art ersbrochures van de
school en scholengroep, pet er/ met er op niveau van de school.

Vragen? Mail naar j ana.degeyt er@scholengroep20.be

Education isn't something you can finish
Isaac Asimov

Redact ie: Tine Debruyne, beleidsmedewerker kennis- en informat iebeleid en Jana De Geyt er, beleidsmedewerker aanvangsbegeleiding
Coördinat ie: Isabelle Truyen, Algemeen direct eur en Sabine Eeman, Coördinerend direct eur

Volg ons op
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