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Isabelle Truyen

Beste lezer

De toekomst  nadert  snel, niet  sneller als gewoonlij k, hoor ik u denken en toch?  Nooit  tevoren, was 
technologie zo prominent  aanwezig en nooit  tevoren liet  die technologie ons toe om lichaamsdelen te 
maken, om hersenen te sturen, met  andere woorden om in te grij pen op dingen die voorheen buiten ons 
bereik lagen en eeuwig onaantastbaar leken. In de voorbij e eeuwen was de evolut ie veel t rager en 
hadden we over de generat ies heen meer zekerheden. 

De kinderen die nu geboren worden, zij n 30 j aar in 2050, maar we weten nu nog niet  welke j obs zij  
zullen invullen in 2050, noch wat  de rol van legers zal zij n, noch hoe ons voedsel zal geproduceerd 
worden, noch hoe de menselij ke relat ies verder zullen wij zigen. Veraf maar tegelij kert ij d is 2050 zeer 
nabij  en kunnen we stellen dat  de toekomst  nu inderdaad veel sneller dan ooit  tevoren gaat !

De gevolgen van covid-19, van quarantaine tot  lock-downs in het  onderwij s, hebben ons met  de neus op 
de feiten gedrukt  maar bieden vooral een fantast ische opportuniteit .  We kunnen blij ven doen alsof alles 
rondom verandert  en wij  niet  mee hoeven, we kunnen zelfs doen alsof het  volgend schoolj aar allemaal 
opnieuw als vanouds zal zij n maar wij  zet ten in op 5 st rategische doelstellingen die ik met  de raad van 
bestuur voor het  lopend j aar heb vastgelegd:

- het beleidsvoerend vermogen van de scholen verhogen, betekent dat we verder inzetten op 
sterke, geprofessionaliseerde directeurs

- de pedagogische en didactische kwaliteit van de personeelsteams bewaken en verhogen, houdt in 
dat we verwachten dat onze leerkrachten zich verder bekwamen als onderwijsprofessional in een 
snel wijzigend onderwijslandschap

- inzetten op kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs, is het consequent verder zetten van de 
ingeslagen weg van onderwijsvernieuwing

- uitbouwen van een kwaliteitsvolle infrastructuur, de nieuwe of verbouwde scholen die overal in 
onze scholengroep oprijzen, duiden het belang van ruimte in het leerproces van onze leerlingen

- een gezonde financiële infrastructuur bewaren, om alle bovenstaande doelstellingen te 
realiseren 

We moeten nu uit tekenen hoe we het  concept  hybride leren, los van corona, verder ontwikkelen. Het  
pedagogisch-didact isch t raj ect  dat  we willen lopen en dat  vorm geeft  aan kwaliteitsvol en 
toekomstgericht  onderwij s vert rekt  vanuit  volgende stelling: 

voorwoord
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?Ik denk als leerkracht niet meer vanuit de idee dat leren voornamelijk gerealiseerd wordt door 
klassikaal, vooraan les te staan geven aan een groep leerlingen die zitten luisteren en die bij voorkeur 
dezelfde leeftijd hebben, dezelfde studierichting kiezen en een zeer vergelijkbaar leertempo en -niveau 
hebben. 

Ik vertrek wel vanuit het streven om elke leerplandoelstelling apart te bekijken en daaraan voor elke 

lerende individueel de meest geschikte tool (van hand- en werkboek of cursus over internet, 

instructiefilmpjes, peerteaching tot VR-bril enz...),  de beste omgeving (klaslokaal, multifunctionele 
leerruimtes, school of thuis, online of live, enz...) en de aangepaste aanpak (frontaal doceren grote en 
kleine groep/ kort of lang, één of meerdere leerkrachten samen voor de klas, leerkracht als coach, 
enz...) te koppelen, waarbij de grootst mogelijke modulariteit,  flexibiliteit en personalisering van het 
leerlingentraject wordt betracht.? 

Dit  is waar we de komende maanden samen met  onze personeelsleden willen aan werken. Omdat  het  
bizarre verloop van 2020 niet  tevergeefs zou zij n en we uit  deze crisis sterker en eensgezinder komen. 

Mij n dank gaat  uit  naar alle medewerkers van scholengroep20 voor hun grote draagkracht , hun 
f lexibiliteit  en professionele inzet . Als algemeen directeur wil ik u verzekeren van mij n bezorgdheid over 
het  mentale welzij n van leerlingen en personeelsleden. Laat  ons daarom allemaal ook blij ven inzet ten op 
kleine warme gebaren en woorden, ook al zij n die op afstand. 

Ik deel die van mij  graag met  u allen!

Isabelle Truyen

?It takes a lot 
of courage to 
show your 
dreams to 
someone else.? 
Erma Brombeck
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"Het  verwerven van interculturele en interlevensbeschouwelij ke competent ies (ILC) is een noodzaak 
geworden binnen onze huidige diverse samenleving. Het  is dan ook belangrij k dat  we onze leerlingen 
leren om in dialoog te gaan met  elkaar. Daarom werd er binnen scholengroep 20 een specif ieke 
adviesraad opgericht  die de interlevensbeschouwelij ke aanpak vorm zal geven. Er zullen proj ecten 
georganiseerd worden die zich over de gehele scholengroep kunnen uitst rekken. Tij dens dergelij ke 
proj ecten werken leerlingen bij  voorkeur rond verbindende thema?s, ze ident if iceren samen met  hun 
leerkracht  levensbeschouwelij ke vakken (LBV) de hermeneut ische knooppunten en kij ken over de 
verschillen heen. De leerlingen krij gen ruimte om te twij felen en vragen te stellen en worden 
gest imuleerd om een krit isch denkvermogen te ontwikkelen. Ze ontwikkelen de at t itude om in gesprek te 
gaan op basis van gelij kwaardigheid: hierbij  tonen ze respect  voor de andere en mogen ze ook respect  
vragen aan de andere.

De eerstej aarsleerlingen gaan dit  j aar aan de slag rond het  thema rituelen. Via allerhande werkvormen 
ontdekken ze hoe overgangsrituelen ingevuld en beleefd worden, in hun eigen levensbeschouwing én in 
andere levensbeschouwingen. Het  proj ect  wordt  afgerond met  een creat ieve verwerking waarbij  elke 
school met  de eerstej aarsleerlingen tot  een gemeenschappelij k kunstwerk komt .

Voor de leerlingen van de tweede graad (3de of 4de j aar) voorzien we een proj ect  waarbij  we het  
?samen? zij n willen benadrukken. We gaan hier dus mee in het  thema van de poëzieweek die plaatsvindt  
van 28 j anuari tot  3 februari.  Voor de interlevensbeschouwelij ke competent ies willen we ons concreet  
toespitsen op migrat ies. Leerlingen ontdekken via een simulat iespel wat  mensen t ij dens hun vlucht route 
moeten ervaren, ze komen in contact  met  getuigenissen van verschillende vluchtelingen, ze leren dat  
vluchtelingen hun thuis moeten verlaten om een gelukkiger en veiliger leven te kunnen hebben. Tij dens 
de creat ieve verwerking maken de leerlingen per school een gemeenschappelij k e-book.

We leven in een diverse, multiculturele samenleving waarin we steeds meer mensen met 
andere achtergronden en levensbeschouwingen ontmoeten. In ons GO! onderwijs willen we onze 
leerlingen samen leren samenleven. We creëren daartoe een leer- en leefomgeving waarin we 
overtuigingen, culturen en mensen met elkaar willen verbinden. We streven ernaar dat onze 
leerlingen uitgroeien tot kritische burgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. Als 
scholengroep willen we daar heel bewust mee onze schouders onder zetten en werd hiervoor 
een project in het leven geroepen. Projectcoördinator An Van de Wiele doet voor ons het 
project uit de doeken. 

Samen leren samen leven
project ILC

?Every human is like all ot her humans, 
some ot her humans, and no ot her human.? 

Clyde Kluckhon
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De zesdej aarsleerlingen werken rond een schoolspecif iek thema. Dit  thema wordt  gekozen door de 
leerkrachten LBV van de derde graad. Elk thema heeft  een sterke link met  de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development  goals (SDG?s). Om het  thema te benaderen tot  op 
een niveau van waarden en levensbeschouwelij ke visies, zullen vertegenwoordigers van verschillende 
levensbeschouwingen naar de school komen om voor elke klas een lezing te geven of panelgesprek te 
voeren. Opnieuw ronden we af met  een creat ieve verwerking. Naast  een kleine tentoonstelling waarin 
het  thema algemeen wordt  toegelicht , zal er een QR-tocht  ontwikkeld worden. De leerlingen zullen 
digitaal materiaal ontwikkelen waarin de verschillende levensbeschouwelij ke visies m.b.t .  ?hun? thema 
tot  uit ing komt .

Uiteraard zij n er nog veel andere proj ecten, zoals de schrij f -ze-VRIJdag, die de leerlingen st imuleren om 
te komen tot  interlevensbeschouwelij ke competent ies en act ief burgerschap. Net  zoals de voorbij e j aren 
zullen deze proj ecten aan bod blij ven komen.

Tij dens de grotere proj ecten ILC gaan we met  het  leerkrachtenteam LBV graag op zoek naar partners: 
collega?s die vanuit  hun vakgebied hun expert ise omtrent  het  gekozen thema kunnen delen of hun 
steent j e kunnen bij dragen aan een bredere vakoverschrij dende integrat ie van het  proj ect . We geloven 
dat  dit  de ontwikkeling van de interlevensbeschouwelij ke competent ies enkel ten goede kan komen. We 
hopen dat  j ullie ons proj ect  ?interlevensbeschouwelij ke competent ies? genegen zij n en kij ken uit  naar 
een inspirerende samenwerking."

Wil jij vanuit jouw expertise graag een bijdrage leveren aan 
het project ILC? Heel graag! Neem zeker contact op met 
an.vandewiele@scholengroep20.be
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In onze scholengroep blijven we aan een hoog tempo verder werken aan leeromgevingen die 
aangepast zijn aan onderwijs in de 21ste eeuw. In de vorige nieuwsbrief gaven we nog een 
update over de grote infrastructuurwerken (GIW), maar ook daar hebben we alweer belangrijk 
nieuws, deze keer in de Middenschool van Geraardsbergen. Naast de GIW gebeuren er ook heel 
wat andere ingrepen om te zorgen voor een krachtige, innovatieve leeromgevingen. Op 16 
september zorgde Rosan Bosch voor een  inspirerende workshop over dit thema. Het werd een 
workshop die ons verder doet dromen en plannen doet smeden. 

GO! middenschool Geraardsbergen 

De middenschool is een van onze scholen waar er zich de voorbij e j aren een forse toename van het  
aantal leerlingen aftekende. De voorbij e twee j aar kwamen er maar liefst  100 leerlingen bij .  De teller 
staat  ondertussen op 462 leerlingen. Het  maj estueuze gebouw in het  cent rum van Geraardsbergen barst  
uit  zij n voegen. Het  GO! plant  de komende vij f  j aar 139,5 milj oen euro aan ext ra investeringen in 
schoolgebouwen. Zes van de 28 (ver)bouwproj ecten zij n bedoeld voor uitbreiding omwille van de gestage 
groei in deze scholen. 7,3 milj oen euro daarvan is voorbestemd nieuwe lokalen in de middenschool. 

Recent  werd de de turnzaal al omgebouwd tot  innovat ieve leeromgeving (zie foto's hieronder), maar dat  
volstaat  niet  om het  plaatsgebrek op te vangen. We zij n dan ook heel blij  dat  de aanvraag voor 
verbouwing werd goedgekeurd door de Raad van het  Gemeenschapsonderwij s.  In het  voorj aar van 2021 
start  men met  de opmaak van de plannen. 

Workshop Rosan Bosch 

De Deense architecte Rosan Bosch, die samen met  B2AI de nieuwbouw in GO! atheneum Zot tegem 
bouwt , kwam zelf  kij ken hoe de eerste school in België van haar hand vorm krij gt .  Op 16 september was 
ze in Zot tegem om de werf te bezoeken. In de namiddag ging zij  t ij dens een inlevingsworkshop aan de 
slag met  de leerkrachten van campus GO! atheneum Zot tegem (BS.KAZ en 1ste graad secundair van KAZ). 
Het  concept  en de organisat ie van de campus kwamen uitgebreid aan bod. Daarna dachten de  
leerkrachten ook zelf  na over hoe ze aan het  werk zullen gaan in hun nieuwe leeromgeving.

aangepaste leeromgevingen
innovatie
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Op het  GO! atheneum Herzele gaf Rosan Bosch een 
workshop over visieontwikkeling. Tij dens de eerste 
fase van de workshop hield Rosan een presentat ie 
over het  ontwerpen van een betere wereld met  
verschillende proj ecten als referent ie. In het  tweede 
deel van de workshop gingen de deelnemers samen 
aan de slag met  het  creëren van een visie en een 
droomscenario afgewisseld met  een presentat ie over 
proj ect  gebaseerd onderwij s. Het  doel van de 
workshop was de deelnemers klaar te stomen als 
ambassadeurs die verantwoordelij k zullen zij n voor 
het  doorgeven van deze kennis aan de rest  van de 
gemeenschap, ter voorbereiding van een nieuw en inspirerende leeromgeving in de toekomst . 

Speelse, uitdagende en innovat ieve leeromgevingen in het  basisonderwij s

In al onze basisscholen zet ten we, met  ondersteuning van collega's Leen Parment ier en An Eeman, in op 
kracht ige leeromgevingen. Ook de buitenruimte krij gt  hierbij  veel aandacht . Hieronder vinden j ullie een 
aantal mooie voorbeelden. 
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geïntegreerd ICT- beleid
ICT

Een doordacht en geïntegreerd ICT-beleid is een cruciaal onderdeel van de onderwijsvisie van 
onze scholengroep. Het is absoluut een uitdaging om binnen een scholengroep een geïntegreerd 
ICT-beleid uit te werken dat gekoppeld is aan een duidelijke pedagogische visie. Dat gaat van 
veranderingen binnen schoolteams op een duurzame manier implementeren, een doordacht 
professionaliseringsbeleid tot heel praktische uitdagingen, zoals voldoende toestellen ter 
beschikking hebben per klas. Hieronder zetten we aantal speerpunten van ons ICT-beleid op een 
rij .

Een digitale leeromgeving: f lexibel en gest ructureerd

We willen graag een digitale leeromgeving creëren die f lexibel en tegelij k gest ructureerd is. We 
vinden het  belangrij k dat  technologie kan zorgen voor meer variat ie in werkvormen en 
leeract iviteiten. Bepaalde tools en methodes zij n erg sturend en laten weinig ruimte voor de 
autonomie van school- en leerkrachtenteams. Dit  botst  met  een essent ieel element  in onze 
onderwij svisie: eigenaarschap van leerkrachten en leerlingen.

Belangrij k voor ons is dat  de technologie st ructuurondersteunend werkt . Die st ructuur heeft  
voornamelij k bet rekking op een overzichtelij k plat form dat  de diverse digitale tools verzamelt  
en tegelij kert ij d zorgt  voor een gelij kvormige aanpak met  afspraken tussen leerkrachten en 
leerlingen onderling. Het  vereenvoudigen en ondersteunen van de samenwerking tussen 
leerlingen en leerkrachten is zeker ook iets wat  we verwachten van een digitaal plat form. 
Daarnaast  willen we dat  de digitale leeromgeving voldoende mogelij kheden biedt  aan 
leerkrachten om er zelf  ?hun ei in kwij t  te kunnen? en de zelfsturing en het  eigenaarschap van 
leerkrachten en leerlingen st imuleert .  

Chromebooks en een G-Suite-account

4 j aar geleden werd in onze scholengroep de basis gelegd door leerkrachten en leerlingen te 
voorzien van een G Suite-account . Ook werden toen de eerste chromebooks aangeschaft .  We 
hebben dat  stapsgewij s aangepakt  en eerst  beperkt  geïnt roduceerd. Scholen waren enthousiast  
en zagen er de voordelen van in: een chromebook is een gebruiksvriendelij k en laagdrempelig 
toestel.  Het  gevolg was dat  al snel de vraag kwam om meer chromebooks aan te schaffen. 

Een groot  voordeel van G Suite is het  ?single sign on?-principe met  één login voor alle 
toepassingen. Daarnaast  biedt  G Suite heel wat  mogelij kheden om documenten, formulieren, 
presentat ies...  te maken. De toegankelij ke, intuït ieve omgeving zorgt  ervoor dat  de focus kan 
liggen op de inhoud zonder dat  j e een expert  moet  zij n in allerlei complexe funct ies. Google 
drive en google classroom ondersteunen de samenwerking en interact ie tussen leerlingen en 
leerkrachten. Het  zij n geen kant  en klare omgevingen die weinig creat ieve en pedagogische 
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Volg ons op

Redact ie: beleidsmedewerkers scholengroep 20

Coördinat ie: Isabelle Truyen, algemeen directeur en Sabine Eeman, coördinerend directeur

ruimte laten. Integendeel, heel wat  tools zet ten leerkrachten aan om zelf  lesmateriaal te 
ontwikkelen. Er zij n bovendien mogelij kheden om op een kwaliteitsvolle manier het  leerproces 
van leerlingen op te volgen (bvb. Het  geven van directe feedback, analyse van resultaten, het  
opstellen van rubrics voor een duidelij ke evaluat ie,.. .).  De coronacrisis heeft  ervoor gezorgd dat  
deze mogelij kheden sneller en breder ingezet  werden.

Professionalisering

Het  belangrij kste resultaat  is dat  G Suite ons de mogelij kheid biedt  om snel te schakelen op 
korte termij n terwij l we ook op lange termij n een geïntegreerd ICT-beleid uitst ippelen voor de 
volledige scholengroep. Dit  brengt  st ructuur en duidelij kheid voor leerkrachten. Op die manier 
kunnen we ook gericht  inzet ten op professionalisering van onze leerkrachten. 

Fourcast  for Educat ion kan ons hierbij  de nodige ondersteuning bieden. Daarnaast  zorgen we ook 
zelf  voor gerichte opleiding via webinars en ondersteuning in de scholen. Ook in de scholen zelf  
zij n er ondertussen leerkrachten die zich hierin gespecialiseerd hebben en hun collega's verder 
op weg helpen. Scholengroep 20 als lerende gemeenschap!

https://twitter.com/20Zuid
https://www.linkedin.com/company/scholengroep-20-zuid-oost-vlaanderen/
https://www.instagram.com/scholengroep20/
https://www.youtube.com/channel/UCZ1F8ukjOt-AvD9OjsfhjPQ
https://www.facebook.com/scholengroep20/
https://nl.pinterest.com/Scholengroep20/
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