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Isabelle Truyen

voorwoord

Beste lezer

In deze vreemde t ij den kan het  opt imisme st ilaan terug de bovenhand nemen. We zij n er nog niet  
helemaal, maar "het  nieuwe normaal" kan stap voor stap plaatsruimen voor "het  oude normaal". We 
kij ken er reikhalzend naar uit  om terug te kunnen gaan en staan waar, wanneer en met  wie we willen. 
We kunnen niet  ontkennen dat  deze periode een grote impact  heeft  gehad op onszelf  en onze j ongeren. 
Er zij n posit ieve zaken die we meenemen uit  deze pandemie zoals bij voorbeeld de appreciat ie voor een 
eenvoudiger, t rager leven (af en toe), meer t ij d en aandacht  voor onze bubbel en de voordelen van 
digitaal overleg (weliswaar met  mate).

Maar de spanningsboog tussen de hect iek van ons steeds te moeten aanpassen aan wisselende regels 
enerzij ds en anderzij ds de emot ionele vlakheid en eenzaamheid heeft  van heel wat  mensen (j ong en 
oud) de veerkracht  serieus op de proef gesteld. Veel leerlingen hebben deze periode ondanks alles goed 
doorsparteld, maar anderen hebben helaas de moed en mot ivat ie verloren. Het  is belangrij k om er te 
zij n voor hen. Werk als leerkracht  aan een goede band met  j e leerlingen. Zorg ervoor dat  j e 
aanspreekbaar bent . 

Neem  daarom die coachende rol op.  Het  is begrij pelij k dat  we nog zoekend zij n hoe we deze rol zo goed 
mogelij k kunnen invullen, maar ze is cruciaal bij  zelfgestuurd leren. Leerlingen kunnen dit  immers niet  
vanzelf .  Ondersteuning bieden bij  het  leerproces en aandacht  hebben voor de mot ivat ie en het  
welbevinden van leerlingen behoren tot  de kerntaak van alle leerkrachten en zullen een focuspunt  zij n 
bij  professionalisering het  komende schoolj aar.  

Daarnaast  blij ven we ook oog hebben voor professionalisering op ICT-vlak. De digisprong zorgt  voor een 
bij komende investering in een weg die we al verschillende j aren zij n ingeslagen. We zet ten verder in op 
een doordacht  onderwij sbeleid met  een gezond evenwicht  tussen papier en digitaal en veel variat ie in 
werkvormen.  Het  hybride leren zal zeker zeker zij n plaats krij gen in het  onderwij s van morgen. We 
tekenen dit  concept  verder uit  en willen onze leerkrachten aanmoedigen en ondersteunen om deze 
sprong goed voorbereid te maken. Mij n oprechte felicitat ies gaan uit  naar de 60 (!) leerkrachten die 
reeds het  cert if icaat  van Google educator level 1 behaalden. 

Ik ben dan ook heel f ier op j ullie f lexibiliteit ,  bet rokkenheid, solidariteit  en bereidheid om in alle 
omstandigheden te werken aan kwaliteitsvol onderwij s. Geniet  met  volle teugen van een welverdiende 
vakant ie!

Isabelle Truyen
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digisprong
ICT

Digisprong: een inhaalbeweging 

ICT wordt  in Vlaanderen minder vaak ingezet  in de klas en ook de ICT-vaardigheden van leerkrachten zij n 
beperkter. De Digisprong zorgt  voor een broodnodige inhaalbeweging op het  vlak van ICT. Enkel inzet ten op 
ICT-infrast ructuur volstaat  uiteraard niet . Daarom gaat  de Digisprong ook over het  voeren van een 
doelt reffend ICT-schoolbeleid, professionalisering van leerkrachten en het  oprichten van een kenniscent rum.

ICT in scholengroep 20

Wat geldt  voor Vlaanderen, geldt  weliswaar niet  voor onze scholengroep. Onderwij svernieuwing zit  in ons 
DNA. De voorbij e 5 j aar maakten we op eigen init iat ief al zeer grote sprongen in ons ICT-beleid. Vij f  j aar 
geleden werd in onze scholengroep de basis gelegd  voor een kracht ige digitale leeromgeving, door de 
leerkrachten en leerlingen te voorzien van een Google-account  voor onderwij sinstellingen. Ook werden toen 
reeds honderden chromebooks aangeschaft .  We hebben dat  gest ructureerd aangepakt  en steeds 
geïnt roduceerd met  de nodige ondersteuning voor onze leerkrachten en leerlingen. Ondertussen hebben we 
in onze scholen 1 toestel per 3 leerlingen ter beschikking. Binnenkort  zal met  behulp van de Digisprong elke 
leerling dus gebruik kunnen maken van een persoonlij ke chromebook.

Maar een sterk ICT-beleid beperkt  zich uiteraard niet  tot  het  aankopen van chromebooks. Professionalisering 
staat  hoog op onze prioriteitenlij st .  Met  de kennis die we zelf  in huis hebben binnen ons ICT- en 
lerarenteam, organiseren we webinars en opleidingen over het  gebruik van Google Workspace. Via het  
online leerplat form Schoolupdate Academie kunnen leerkrachten op eigen tempo een reeks online 
t rainingen volgen. Leerkrachten krij gen de mogelij kheid om Google Cert if ied Educator te worden. 
Ondertussen behaalden reeds 60 leerkrachten het  cert if icaat . Prof iciat  daarvoor! Sommigen onder hen 
nemen ondertussen met  veel verve de rol van aanspreekpunt  op voor hun collega?s. 
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Dan maar totaal digitaal?

Neen, dat  dan ook weer niet !

In de onderwij svisie van de scholengroep is variat ie in werkvormen en leeract iviteiten cruciaal. Het  kan 
nooit  de bedoeling zij n om volledig over te schakelen naar digitale leermiddelen en steeds naar dezelfde 
werkvormen terug te grij pen. Kwaliteitsvol onderwij s zal alt ij d een én-én-verhaal zij n. We st reven er dan 
ook naar om ICT op een doordachte manier in te zet ten in de lessen en niet  zomaar alles te digitaliseren. 

Back to basics

Bovendien merken we in onze scholen een belangrij ke tendens om meer ?back to basics? te gaan. Het  
LIST-proj ect  is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook voor andere vakken en leerstofonderdelen is het  
belangrij k om terug te keren naar de essent ie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat  leerlingen echt  goed de 
basis beheersen van lezen, schrij ven, rekenen, Frans, ? . DIt  is immers noodzakelij k om verdere kennis op te 
bouwen. Wie een stevig huis wil bouwen moet  sterke fundamenten hebben.

Hiervoor werd een schooloverschrij dende werkgroep opgericht . Samen nemen we leermiddelen krit isch 
onder de loep. Voor het  spellingonderwij s werden alvast  een mooi act ieplan en leerlij nen opgesteld om de 
onderwij skwaliteit  te verbeteren. Later meer hierover!
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VRKUUB

Virtual realit y in de klas

Naast  alle andere digitale stappen die we zet ten, engageert  onze scholengroep zich in nog een digitaal 
avontuur: het  inzet ten van virtual realit y in de klas. Een team van leerkrachten en ICT-ers tekenden vorig 
j aar met  succes in op een oproep van Smart  Educat ion @ Schools. Samen met  de spelontwikkelaars van 
het  bedrij f  Cybernet ic Walrus ontwikkelden ze het  voorbij e j aar de virtual realit y game VR-KUUB. Tij dens 
deze game krij gen leerlingen de leerstof op een uitdagende en speelse manier aangeboden én t rainen ze 
communicat ie- en organisat ievaardigheden. 

Het  VR-spel komt  daarmee tegemoet  aan de noodzaak om leerlingen kennis, vaardigheden en 
sleutelcompetent ies aan te leren die hen in staat  stellen zich aan te passen aan de wereld van morgen. 
Bovendien gebeurt  dit  op een manier die hun leermot ivat ie vergroot . 

3 games

Ondertussen is het  prototype van het  spel ontwikkeld en gebruiksklaar om vanaf september grondig te 
worden getest  in al onze scholen. Het  spel bevat  3 minigames waarbij  de leerlingen moeten 
samenwerken om zo te ontsnappen uit  een kubus. Bij  een eerste minigame ?drone? hebben de leerlingen 
als opdracht  de drone met  de afbeelding neer te halen die niet  in het  rij t j e thuis hoort .  In de tweede 
minigame met  als naam ?octopus? moeten de leerlingen afbeeldingen in de j uiste volgorde sorteren. En 
ten slot te is er de 3de minigame ?totems?. Hierbij  combineren de leerlingen de bij  elkaar passende 
afbeeldingen. De minigames zij n ondertussen uitgetest  door de leerlingen en aangepast  aan de gerichte 
feedback van leerkrachten én leerlingen. De eerste versie van VR-KUUB is momenteel klaar voor verdere 
tests in verschillende scholen.

ICT
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De volgende stap

De volgende stap is om VR-KUUB verder te verf ij nen en te ontwikkelen en nieuwe games toe te voegen. 
Op nummer 1 staat  alvast  de ontwikkeling van een game die meer mogelij kheden biedt  voor taalvakken 
en wiskunde. 

Dankzij  een gebruiksvriendelij k en geïntegreerd CMS-systeem kunnen leerkrachten zelf  hun eigen 
opdrachten koppelen aan één van de 3 minigames. Op die manier creëren leerkrachten met  VR-KUUB hun 
eigen interact ieve opdrachten in een VR omgeving.

De eerste maanden van het  komende schoolj aar zal VR-KUUB uitgebreid worden getest  door leerkrachten 
en leerlingen van scholengroep 20. Later in het  schoolj aar zullen ook andere scholen gebruik kunnen 
maken van VR-KUUB.

Meer informat ie en een update over het  proj ect  kan j e vinden op www.vr-kuub.be

http://www.vr-kuub.be
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coaching
zelfgestuurd leren

Verschillende rollen

Uit  onderzoek blij kt  dat  zelfgestuurd leren in een kracht ige leeromgeving vraagt  dat  leerkrachten 
verschillende rollen opnemen. Vakkennis en pedagogische kennis zij n uiteraard essent ieel (Elen en Thys, 
2019). Om te kunnen dif ferent iëren en in te spelen op de noden van de individuele leerling, om af te 
wegen wat  leerlingen zelfstandig kunnen verwerken en waarbij  nog inst ruct ie of ondersteuning nodig is, 
is een grondige kennis van de leerkracht  nodig. Leerlingen bevest igen dat  ze sneller geneigd zij n om 
vragen te stellen aan de leerkrachten die het  meeste vakkennis hebben. 

Volgens Dij kst ra (2019) volstaat  het  niet  om enkel vakexpert  te zij n. Leerkrachten vervullen eigenlij k 3 
rollen: die van coach, rolmodel en creator. Je bent  een rolmodel wanneer j e zaken voortoont , uit legt , 
aan st rategie-inst ruct ie doet ,. . .  Als creator zorg j e voor een gevarieerde leeromgeving die aanzet  tot  
leren en stem j e j e lesgeven af op de noden van de leerlingen. Als coach zorg j e voor maximale 
groeikansen en een posit ief leerklimaat .

Leerkrachten die nog niet  over deze competent ies beschikken, hebben nood aan begeleiding en 
nascholing om zich de rol van leerkracht -coach eigen te maken (VLOR, 2003). Dignath & Büt tner (2018) 
stellen dat  leerkrachten  vooral een gebrek blij ken te hebben aan kennis over (meta)cognit ieve 
vaardigheden, zowel in het  basisonderwij s als het  secundair onderwij s. Ze hebben nood aan opleiding om 
hun directe en indirecte inst ruct ie over zelfgestuurd leren te verbeteren.

Wat is coachen?

Coachen is leerlingen begeleiden zodat  ze hun potent ieel vergroten. Dat  kan heel concreet  en 
leerstofgericht  zij n, dat  kan eerder gaan over de (meta)cognit ieve aspecten van leren, maar ook over 
welbevinden. Je bekij kt  samen met  de leerling wat  de huidige situat ie is en welke doelen de leerling wil 
bereiken (de gewenste situat ie). Welke hindernissen zij n er en welke hulpbronnen kunnen er aangereikt  
worden?  Hiervoor heb j e een aantal gespreksvaardigheden nodig, besteed j e zorgvuldig aandacht  aan 
het  geven van feedback, en zet  j e in op een posit ieve relat ie met  j e leerlingen. Je werkt  vanuit  een 
growth mindset . Bekij k daarbij  ook het  proces en niet  enkel het  resultaat .



Het  rapport , nieuws uit  Scholengroep 20 8

Een coachingsgesprek voeren: prakt ij kvoorbeeld

Juf Lies Verduij n GO! basisschool Hofkouter heeft  zich via nascholing en eigen ervaringen verdiept  in het  
coachen van leerlingen. Ze geeft  ons enkele waardevolle inzichten mee: 

"Voor diepgaande gesprekken is een band essent ieel. Sommige kinderen zij n dol op onverdeelde aandacht  
en praten gemakkelij k. Bij  andere kinderen stokt  het  gesprek makkelij k. Vaak helpt  het  dan om 
ondertussen iets anders te doen: het  kind vragen om te helpen met  een klusj e zoals materiaal ordenen, 
of praten terwij l j e wandelt .  Beweging st imuleert  niet  alleen de ledematen maar ook de hersenen, 
waardoor kinderen ook gemakkelij ker toegang hebben tot  zaken die iets dieper zit ten. Dus aftasten of 
het  kind meer baat  heeft  bij  rechtst reekse aandacht  of dat  het  liever praat  t ij dens een bezigheid.

Besteed niet  alleen aandacht  aan de resultaten die het  kind haalt .  De metacognit ieve aspecten zij n 
minstens even belangrij k.

Het  is belangrij k om de sterke kanten van kinderen in te zet ten. Dat  lij kt  evident  maar is het  niet  alt ij d. 
Soms is het  echt  zoeken. Maar zelfs aan de 
zaken die als negat ief worden ervaren, kan soms 
als j e het  omdraait  een posit ieve kant  zit ten. De 
leerling die de clown uithangt  in de klas en 
overal tussenkomt , kan bv. communicat ief heel 
sterk zij n, of gemakkelij k leiding geven aan een 
groep.

Wanneer er conflicten hebben plaatsgevonden is 
het  belangrij k om eerst  individueel met  een 
kind te praten. Vaak zit  er meer achter de 
situat ie dan aanvankelij k lij kt .  Met  een 
no-blame aanpak krij gt  het  kind de kans om zij n 
verhaal te doen zonder meteen als vorm van 
verdediging zelf  in de aanval te gaan. 
Vervolgens is er veel meer openheid voor 
perspect iefneming. Nadien kan j e met  de 
verschillende part ij en samenzit ten om een 
herstelgericht  groepsoverleg te doen. Daarin ligt  de nadruk op het  herstel van de relat ie.

Ga er niet  van uit  dat  een kind dat  thuis Nederlands spreekt , zich wel kan uitdrukken. Veel kinderen 
hebben er baat  bij  om taal aangereikt  te krij gen. Verwoord j e eigen denkproces. Wat  gebeurde er? Wat  
dacht  ik? Wat  voelde ik? Wat  deed ik toen? Hoe reageerden de anderen? Wat  dacht  ik toen? .. .  
Stappenplannen kunnen nut t ig zij n daarvoor.

?

Education is really aimed at helping 
students get to the point where they can 

learn on their own. . .?
Noam Chomsky
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Het  is fantast isch om kinderen daarin te zien groeien. Vaak merken ze deze verandering na een aantal 
maanden bij  zichzelf .  Het  is alt ij d mooi als kinderen op het  eind van een schoolj aar bij  de vraag: 'Vertel 
eens iets wat  j e dit  j aar geleerd hebt?' dingen vermelden waaruit  blij kt  dat  hun zelfkennis en hun sociale 
vaardigheden gegroeid zij n. 

Bv. 'ik heb geleerd hoe ik zelf  een ruzie kan oplossen' of 'ik heb geleerd dat  als ik denk dat  iemand boos 
op mij  is, ik aan die persoon kan zeggen: ik heb de indruk dat  j e boos op me bent , omdat  j e zus-en-zo 
doet , klopt  dat? En soms blij kt  dan dat  ik het  helemaal verkeerd begrepen heb, en dan is het  probleem 
snel opgelost . ' 

Maar ook dat  kinderen kunnen noemen wat  hun werkpunten zij n, bv. 'ik ga volgend j aar proberen om 
beter.. . ' Die zelfkennis is enorm verrij kend.

Wanneer j e in co- of teamteaching staat , kan j e deze momenten inplannen t ij dens de lessen. Je collega 
is dan aan het  werk met  de andere leerlingen. Varieer tussen individuele gesprekken en 
groepsgesprekken. Bij  dat  laatste kan j e bij  j onge kinderen voor een visueel element  zorgen dat  toont  
wie 'mag' spreken. Toen ik geen co-teacher had, voerde ik deze gesprekj es vaak in de pauze. De kinderen 
kwamen daar vaak zelf  om vragen. Zelfs wanneer ze al enkele j aren 'hoger' zaten, kwamen ze nog bij  mij  
terug wanneer ze wilden praten. Je moet  erin investeren, maar het  is de moeite waard. Wees 
authent iek. Kinderen voelen haarf ij n aan of j e er zelf  belang aan hecht  of niet ."

Een coachende rol opnemen behoort tot de kerntaak van elke leerkracht. Heb je nog 
vragen over hoe je dit best aanpakt? Je bent niet alleen! Daarom willen we van coaching 
een aandachtspunt maken voor professionalisering het komende schooljaar. We wisselen 
daarbij goede praktijkvoorbeelden uit. Heb je zelf een voorbeeld of aanpak die je wil 
delen? Heel graag! Heb je vragen? Stuur gerust een mail naar 
an.eeman@scholengroep20.be (bao) of an.vandewiele@scholengroep20.be (so).
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ILC
levensbeschouwing

Werken aan verbondenheid

In onze nieuwsbrief naj aar 2020 kon j e al lezen over het  proj ect  ILC. Het  proj ect  
interlevensbeschouwelij ke competent ies is erop gericht  om leerlingen te leren in dialoog te gaan met  
elkaar. Er werd binnen de scholengroep een specif ieke adviesraad opgericht  die de 
interlevensbeschouwelij ke aanpak vorm geeft .  Het  voorbij e schoolj aar werkten leerlingen en 
leerkrachten aan proj ecten met  verbindende thema's. Ze leerden kij ken over de verschillen heen. 

De proj ecten

In het  eerste j aar werkten de leerlingen rond het  thema "rituelen". Via allerlei werkvormen ontdekten de 
leerlingen van het  eerste j aar de eigenheid van hun eigen én andere levensbeschouwingen. Tij dens het  
hoekenwerk konden leerlingen van verschillende levensbeschouwingen in dialoog gaan met  elkaar. Ook 
levensbeschouwingen die niet  aanwezig zij n op onze scholen, kwamen aan bod. Tij dens het  proj ect  
werkten de leerlingen toe naar een gemeenschappelij k kunstwerk. Ook t ij dens dit  creat ieve luik leerden 
ze meer over andere levensbeschouwingen en gingen ze in dialoog met  elkaar. Het  proj ect  werd afgerond 
met  een toonmoment  in de verschillende scholen.

Het  proj ect  "samen" in de 2e graad draaide rond migrat ies en diversiteit .  Het  proj ect  start te met  een 
fototentoonstelling, gevolgd door een virtueel inleefspel waarbij  leerlingen konden ondervinden met  
welke weerstanden vluchtelingen kunnen geconfronteerd worden. In een nabespreking speelden de 
leerkrachten spelen in op de ervaringen van de leerlingen. Dit  proj ect  sloten de leerlingen af met  het  
maken van een e-book.

In de 3e graad ten slot te, ontvingen de scholen boeiende gastsprekers zoals Khalid Benhaddou, Dick 
Würsten en Jurgen Slembrouck. Tij dens de gesprekken kwamen ident iteitsvorming, waarden en normen, 
diversiteit  en nog zoveel meer aan bod. De leerkrachten levensbeschouwing maakten vooraf t ij d vrij  om 
met  de leerlingen te brainstormen over wat  ze allemaal vragen konden. Die brainstorm vormde de 
perfecte basis voor een mooi dialoog. De leerlingen creëerden tot  slot  hun eigen virtuele expo.

Neem zeker een kijkje op de website 
https:// ilc.scholengroep20.be/ homepage waar je meer informatie vindt 
over de realisaties van de leerlingen en leerkrachten binnen dit project.

website https://ilc.scholengroep20.be/homepage
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Raymonda Verdyck
afscheid

Dit  schoolj aar nemen we afscheid van Raymonda Verdyck die de voorbij e 12 j aar afgevaardigd bestuurder 
was van het  GO!. Ze is ondertussen uitgegroeid tot  een waar boegbeeld van het  GO!. Tij dens deze 
periode groeide het  GO! heel sterk in leerlingenaantal en in marktaandeel (van 15,5 naar 18,3%). Maar 
bovenal is Raymonda erin geslaagd om verbondenheid en warmte cent raal te stellen. We wensen haar 
opvolger, Koen Pelleriaux veel succes! 

Lees zeker het  afscheidsinterview in de nieuwsbrief van het  GO!. Je kan de viering herbekij ken op you 
tube. Elke school ontvangt  ook het  magazine "Raymonda" ter gelegenheid van haar afscheid.

Dankjewel Raymonda! Geniet van je pensioen.

 # fieroponsGO

https://g-o.be/afscheid-van-een-monument/?fbclid=IwAR0UHvjkqtRPWrJf4zz3jOM1Xacb4gagC1zit0Lr76fk0qkILhKK66I6qe8
https://youtu.be/tDTS9gYWz88
https://youtu.be/tDTS9gYWz88
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Volg ons op

Redact ie: beleidsmedewerkers scholengroep 20

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

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/

	Het Rapport zomer 2021
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Naamloze pagina
	Naamloze pagina
	Naamloze pagina
	Naamloze pagina
	Naamloze pagina
	Naamloze pagina
	Naamloze pagina
	Naamloze pagina
	Page 12


