
22/01/2020

Babbels en Bubbels voor Starters
Aanvangsbegeleiding 

Scholengemeenschap Meetjesland

Dinsdag 21 januari 2020

Programma
• Babbels

• Verwelkoming

• Voorstelling van starters en directies

• Voorstelling resultaten “bevraging starters“

• Voorstelling Scholengemeenschap Meetjesland

• Hoe kunnen we elkaar helpen?

• En dan bubbels
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Verwelkoming: het belang van aanvangsbegeleiding
Onderzoek toont aan dat aanvangsbegeleiding van cruciaal belang is om 

beginnende leraren vanaf de start van hun onderwijsloopbaan te ondersteunen 
en alle kansen te bieden om uit te groeien tot ervaren leraren

• Rol van de school (= collega’s (eventueel een mentor) en directie) 
• een warm onthaal en uitgekiend wegwijsbeleid op school helpen de beginnende 

leerkracht om een vlotte start te nemen 

• speelt in op de vragen die starters hebben bij het concretiseren van het eigen 
lesgeven, de klasorganisatie, didactische aanpak

• doet aan opvolging

• Rol van de Scholengemeenschap 

Het uitbouwen van goede netwerken maakt het verschil tussen
het al dan niet voortijdig afhaken in de job

• SG is niveau om te netwerken, kennis en ervaringen te delen

• SG organiseert ook vormingen, overlegmomenten, hospiteren, …

• SG luistert naar noden en zoekt mee naar oplossingen

Voorstelling 

• Starters

• Directies

• Scholengemeenschap 
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Resultaten bevraging “starters” (16 van 23)
• Op schaal van 1 (zwak) tot 5 (uitstekend)

1. Wat vond je van het onthaal in je eigen school?
• Gemiddelde van 4,2 op 5

2. Voel je je voldoende ondersteund bij je les- en schoolopdracht?
• Gemiddelde van 3,7 op 5

• Open vragen
1. Welke moeilijkheden / frustraties heb je al ondervonden, en hoe ga je 

ermee om? 
• We merken uit de bevraging dat de scholen nog te weinig de aanvangsbegeleiding 

gebruiken om leerkrachten te ondersteunen en kansen te geven. Zowel op het gebied 
van onthaal, administratie, klas en timemanagement. Nood aan mentor! 

2. Wat zou je school of de scholengemeenschap nog meer ter ondersteuning 
kunnen aanbieden bij de start en het verdere verloop van je 
onderwijsloopbaan?
• Nood aan duidelijkheid op alle vlak, maar zeker ook het informele babbeltje, 

schouderklopjes wordt als nood ervaren

Voorstelling Scholengemeenschap Meetjesland
• = Samenwerkingsverband opgestart in 2005 tussen 

• 6 Schoolbesturen (Bassevelde, Lievegem, Maldegem (zetel SG), Sint-Laureins en Provincie Oost-
Vlaanderen)

• 8 scholen: unieke combinatie van  6 scholen gewoon basisonderwijs en 2 scholen buitengewoon 
basisonderwijs

• Cijfers
• 1541 leerlingen(1949 gewogen leerlingen) = basis voor stimulus- en zorgpunten 
• 226 personeelsleden waarvan 176 leerkrachten

• SG krijgt voor die samenwerking middelen
• Zorgpunten

• Worden verdeeld per school op basis van gewogen leerlingen

• Stimulus punten worden verdeeld 
• op niveau SG 

• noden SG en scholen

• Financieel: bijdrage van iedere school voor werking SG

• Opdracht SG Meetjesland
1. Gezamenlijk personeelsbeleid
2. Organiseren van gemeenschappelijke vormingen, netwerk- en overlegmomenten
3. Gezamenlijk aankoopbeleid
4. Leren en ondersteunen van elkaar

• Digtitaal Plaform Peepl
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Beheerscomité (BC)
Komen trimestrieel samen 

Directiecomité
De 8 directies, 

codi & stafmedewerker SG 
Komen maandelijks samen

Werkgroep Zorg
Zoco’s, directies en zorgexperten

Komen trimestrieel samen 

Werkgroep Administratie
Administratieve medewerkers en directies

Komen trimestrieel samen 

Werkgroep IT
IT medewerkers en directies

Komen ad hoc samen

OnderhandelingsComité van de 

ScholenGemeenschap (OCSG)
Komt samen met BC trimestrieel samen

De 7 basisscholen die deel uitmaken van de Scholengemeenschap Meetjesland
1. Gemeentelijke Basisschool Het Anker in Boekhoute en De Duizendpoot te Bassevelde

2. Gemeentelijke Basisschool Lievegem ('t Eeksken en Vinderhoute)
3. Gemeentelijke Basisschool Kruipuit in Adegem (Maldegem)*

4. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog in Sint-Laureins (Sint-Laureins en Watervliet)
5. Gemeentelijke Basisschool Het Krekeltje en De Krekel in Zelzate

6. Psblo De Zeppelin - Buitengewoon Provinciaal onderwijs in Assenede
7. Psblo De Zonnewijzer - Buitengewoon Provinciaal onderwijs in Eeklo

* 2 deeltijdse directies

De Scholengemeenschap Meetjesland (SG) is een samenwerkingsverband tussen 
de schoolbesturen van de gemeenten: Assenede, Bassevelde, Lievegem, Maldegen, 

Sint-Laureins, Zelzate en de Provincie Oost-Vlaanderen

vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad uit het college van burgemeester en schepenen

Vertegenwoordigers aangeduid door 

het personeel van de scholen van de SG

Coördinerend directeur
& stafmedewerker SG

Peepl

• Digitaal platform Scholengemeenschap Meetjesland

• Website: www.sgmeetjesland.be

• Dashboard
• Zelf beheren van uw gegevens

• Uitnodigingen, kalender, nieuws, …

• Delen en opladen van documenten

• Intern beheer voor de Scholengemeenschap
• Beheer van contacten en beleid SG

• Communicatie met alle actoren
• Mailings

• Aankondigingen en verslagen van vormingen, activiteiten, …

• Nieuwsberichten

• Delen van verslagen, tips, …
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Scholengemeenschap, wat nog te doen in 2020?

• School in de kijker 
• Op donderdag 13 februari 2020 vanaf 16u30, GBS Sint-Laureins

• Gezamenlijke pedagogische studiedag 
• Rond muzische vorming

• Op woensdag 18 maart 2020

• LO eindproef
• Voor leerlingen 6de leerjaar

• Meos Maldegem

• Zorgoverleg rond leerlingenbegeleiding
• 3 maal per jaar

• Zoco’s, ondersteuningsnetwerkers en directies

• Directie2daagse
• Opmaken van beleidsplan 2020-2026

Hoe kunnen we elkaar helpen?
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Bedankt voor jullie aandacht

En nu

Babbels…


