Ontmoetingsdag tussen basis- en secundair onderwijs over de verschillende onderwijsnetten
heen, dinsdag 29 september, van 13u30 tot 16u00, CC Zwaneberg, Zaal 4, Bergstraat in
Heist-op-den-Berg.

GRENZENVERLEGGEND ONDERWIJS IN DE REGIO HEIST O/D
BERG
Onderwijs werkt grenzenverleggend, zowel voor leerlingen, leraren als scholen. Dit
geldt zeker binnen het onderwijslandschap in Heist-op-den-Berg. Over de
onderwijsnetten heen wordt er op dinsdag 29 september een unieke ontmoetingsdag
georganiseerd tussen personeelsleden van de basisscholen, secundaire scholen en
CLB’s. Scholen en CLB’s worden steeds meer geconfronteerd met een toenemende
vraag naar specifieke zorg en begeleiding. In de meeste gevallen formuleert elke
school hierop een schooleigen antwoord. De schoolloopbaan van een leerling strekt
zich echter uit van basis- tot secundair onderwijs en soms over de onderwijsnetten
heen. Vanuit deze bekommernis organiseren de Katholieke Scholengemeenschap ‘Ter
Nethe’ Berlaar – Heist-op-den-Berg en Campus Hof Van Riemen van het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap, een netoverschrijdende ontmoetingsdag. Deze
ontmoetingsdag maakt deel uit van hun streven naar continuïteit van zorg en
begeleiding.
Leerkrachten worden in hun klas soms geconfronteerd met leerachterstand, leerstoornissen,
leer- en socio-emotionele problemen bij kinderen. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie,
dyscalculie, ADHD, gezinsproblemen, … Samen met zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders
en CLB-medewerkers worden er voor deze kinderen aangepaste begeleidings- en
ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt en aangeboden. Dit gebeurt zowel in de basisschool
als de secundaire school en in alle onderwijsnetten. De Katholieke Scholengemeenschap
‘Ter Nethe’ Berlaar – Heist-op-den-Berg en Campus Hof Van Riemen van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap trachten nu een meerwaarde aan te bieden.
“Ieder op zijn eiland. Dat willen we in Heist-op-den-Berg niet. In het belang van het kind
brengen we nu al onze kennis en ervaringen op het vlak van leerlingbegeleiding samen en
maken we afspraken over de continuïteit ervan. Wanneer een kind van het basisonderwijs
naar het secundair onderwijs overstapt, dan mag dit niet een breuk in de leerlingbegeleiding
te weeg brengen”, zegt Geert Van Noten, directeur secundair onderwijs van Campus Hof van
Riemen.
Fons Nuyens, coördinerend directeur van Katholieke Scholengemeenschap ‘Ter
Nethe’ Berlaar – Heist-op-den-Berg, treedt hem hierin bij. “De leerling wint hierbij. Op
allerlei manieren worden leerlingen vandaag professioneel begeleid. De begeleiders
werken veelal binnen hun onderwijsniveau. Stapt een leerling over van het
basisonderwijs naar het secundair onderwijs, dan gaan waardevolle gegevens vaak
verloren. Daar willen wij nu wat aan doen. En aangezien de secundaire scholen in de
regio Heist-op-den-Berg rekruteren uit 3 onderwijsnetten, Katholiek Onderwijs,
Gemeentelijk Onderwijs en GO! Onderwijs kunnen we niet anders dan
netoverschrijdend werken: in het belang van de leerling en de leraar”.

“De nadruk ligt op het streven naar continuïteit van zorg en begeleiding en op het verbeteren
van de kwaliteit ervan. Door de communicatie tussen basis- en secundaire scholen van de
verschillende onderwijsnetten te stimuleren, komen we al een heel eind”, aldus Fons
Nuyens.
“Ook willen we op deze manier het welbevinden van onze zorgcoördinatoren en
leerlingbegeleiders verhogen. Zij vinden een klankbord bij elkaar en hebben niet langer het
gevoel dat hun werk verloren gaat bij een overstap’, aldus Geert Van Noten.
Tijdens de ontmoetingsdag volgen de deelnemers een uitgebreid programma. De
burgemeesters en schepenen van onderwijs van Heist-op-den-Berg en omliggende
gemeenten steunen het initiatief en zullen aanstaande dinsdag ook aanwezig zijn.
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