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Jan Michielsen
schepen Herentals



▪ 13.30/45 uur: welkom, voorstelling en toekomstplannen Neteland & rol van het scholenplatform

▪ 14.15 uur: infosessies met interactiemoment, keuze uit volgende onderwerpen:
▪ Gezondheid: lokaal gezondheidspreventiebeleid, gezonde voeding en beweging

▪ Sociale media, digitale zorg, polarisatie en mediawijsheid

▪ Ontharding en vergroening van speelplaatsen

▪ Mobiliteit Neteland: verkeersveiligheid en campagnes

▪ Bibliotheek Neteland: e-diensten en aanbod voor de scholen

▪ 15.00 uur: kort muzikaal optreden en voorstelling academies

▪ 15.25 uur: voorstelling Thomas More en STEM-partnerschap

▪ 15.45 uur: netwerkmoment met hapje en drankje



▪ Scholen van Herentals (en DKO): KOSH, De Vesten, basisscholen van die schoolgroepen + 
Klavertje + Wonderwijs + Arkades + De Wegwijzer + academie muziek, woord & dans 
Herentals + academie beeldende kunst Herentals …

▪ Scholen van Grobbendonk: Klim Op + Klavertje3 …

▪ Scholen van Herenthout (en DKO): Klim Op + ‘t Klavertje + academie Herenthout …

▪ Scholen van Olen: Willem Tell + De Kriebel + Knipoog + De Kleine Wijzer + Toermalijn …

▪ Scholen van Vorselaar (en hogeschool): Windekind, Duizendpoot, Knipoog, Kardinaal Van 
Roey Instituut en lerarenopleiding Thomas More campus Vorselaar …

▪ Medewerkers en diensten van Neteland + partnerorganisaties (Hidrodoe, Natuur& 
Wetenschap, CGG, LOGO, CAW, politie, Regionaal Landschap, MOS) + 
burgemeesters & schepenen van de 5gemeenten …



Lieven Janssens
burgemeester Vorselaar - voorzitter Neteland



























Brent Wouters
schepen Grobbendonk
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➢ Elk jaar een themasessie voor enerzijds de basisscholen en anderzijds de secundaire scholen:
(digitaal om meer scholen de kans te bieden het overleg bij te wonen)

▪ De themasessie voor basisscholen: 10 3 februari 2022 – 13u30 via MS teams

▪ De themasessie voor secundaire scholen: 29 september 2022 - 13u30 via MS teams

➢ Elk jaar ook een ontmoetingsmoment om te kunnen netwerken met de collega-directies uit de regio: 

▪ Netwerkmoment: 2 juni 2022 – 13u30 in CC De Volle Vaart (Vaartkom, Grobbendonk)
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SESSIE 1 – GEZONDHEIDSPREVENTIE



Logo Kempen & onderwijs 

• Lokaal Gezondheidsoverleg- en Organisatie 

• Werking naar diverse settings

• Kwaliteitsvolle materialen en projecten 
• Bullshit Free Generation

• BOL-ster

• Oog Voor Lekkers

• …

• Samenwerking met schoolnabije partners (CLB, PBD)



24

CGG en Intergemeentelijke preventie

Missie
Inwoners van de betrokken gemeenten zijn veerkrachtiger 
en leven gezonder op vlak van alcohol en andere drugs tegen 
2025

Strategische doelstellingen
- Algemeen Welzijn
- Campagnes naar de bevolking

- Als kleine kinderen groot worden
- Generatie rookvrij 
- Alcohol en drugbeleid: onderwijs
- Geluksdriehoek

- Hulpverleningsaanbod in kaart brengen



SESSIE 2 – SOCIALE MEDIA & POLARISERING

- Integrale veiligheid Neteland

- Sensibilisering en preventieve aanpak als belangrijkste pijler

- Overleg in LIVC (lokale integrale veiligheidscel) / LIVC-R (radicalisering)

- Cf. al eerder werkgroep digitaal pesten secundaire scholen

- Project ‘polarisering & sociale media’

- Projectmedewerker Nore Lauwers



SESSIE 3 – ONTHARDING & VERGROENING

- Klimaatverandering

- Burgemeestersconvenant en lokale klimaat- en basishemelwater/droogteplannen

- Vergroening, ontharding en ruimte voor water gaan hand in hand

- Voordelen van andere aanpak

- geWOONtebreker, tegelwippen en andere onthardingsprojecten

- Begeleiding Regionaal Landschap en MOS



SESSIE 4 – MOBILITEIT NETELAND

- Sensibiliseringsacties en themadagen
- Voetgangers- en fietsexamen

- Handhavingsweken

- Werking Verkeerseducatief Centrum (VEC)

- Samenwerking met Octopus inzake schoolomgevingen

- Info over schoolstraten / fietsstraten



SESSIE 5 – AANBOD VAN BIB NETELAND

- Eerste Neteland-project: één bibliotheek Neteland

- Samenwerking op diverse domeinen (lezingen, acties, afstemming)

- 2021 doorbraak: 
- Eén lidmaatschap
- Eén dienstreglement

- Nieuw voor de komende tijd: 
- Bibliotheeksysteem 
- E-diensten

- Aanbod specifiek voor scholen (filmpje)



BIB NETELAND:





Voorstelling academie
Frank Smolders





1ste graad: initiatie
• vanaf 6 jaar (1e en 2e leerjaar)

• 1u/week

Herenthout
Muziekinitiatie
• geen theorie
• kennismaken met 

muziek in al zijn 
facetten

• leuke voorbereiding 
op Muziekatelier

Herentals
Domeinoverschrijdende initiatie
• muziek en woord
• versjes, liedjes, toneeltjes, 

ritmisch bewegen, klein 
slagwerk

Dansinitiatie
• lichaamsbesef
• muzikaliteit,
• Creativiteit
• leren samenwerken 

in groep



2e graad
•vanaf 8 jaar (3e leerjaar)



2e graad

MUZIEK

• 3u/week
• Muziekatelier 

• 2u/week
• klassikaal

• Instrument /zang
• 1u/week
• individueel
• klassiek/pop/folk/musical



2e graad

WOORD
• 1u/week

DANS
• 2u/week



3de graad
vanaf 12 jaar

MUZIEK
• 1u/week: instrument/zang 
• 1u/week groepsmusiceren

(kan in ALC )
• 1u/week keuzevak

muzieklab/arrangeren/
crealab/muziektheorie/
opnametechniek/
improvisatie/Ableton/
singer-songwriter…



3de graad

WOORD
• 1u/week: woordlab

individueel

• 1u/week woordlab klassikaal



3de graad

DANS
• 2,5u/week

• 1 les klassiek

• 1 les hedendaags



4e graad

vanaf 15 jaar

MUZIEK
• 1u/week: instrument/zang 

• 1u/week keuzevak
muzieklab/arrangeren/crealab/

muziektheorie/opnametechniek/

improvisatie/Ableton/singer-
songwriter…



4e graad

WOORD 2u/week

• Speltheater (toneel) / 
verteltheater 
(voordracht) / theater 
maken/spreken en 
presenteren

• Dramalab



4e graad

DANS
• 3u/week

• Klassieke dans

• Hedendaagse dans



Aanbod jongeren en 
volwassenen



Individueel aangepast leertraject

Voor kinderen met leerstoornissen zoals 
ASS, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, 
dysorthografie,…





School om te (be)leven
Pascale Brant



Visie



Structuur

• Graad 1 : 6 -7 jaar (1ste +2de lagere graad)

• Graad 2 : 8-12 jaar (3de tot 6de lagere graad)

• Graad 3 : 12-18 jaar (1ste tot 6de middelbaar)

• Graad 4 : 18 tot 108

• Specialisatie graad



Kinderatelier graad 1



Kinderatelier: graad 1 ( 6 -7 jaar)

• 2uur/week

• Ma-di-woe-do-vrij-za-zo

• Herentals, Morkhoven, Vorselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle, 
Poederlee.

• Kijken, voelen, proeven, knippen, plakken, tekenen, schilderen, kleien, 
drukken, lachen, …

• Initiatie, artistieke basisvaardigheden, -kennis  en attitudes 
ontwikkelen.

• Kunst op een speelse manier leren kennen en er voor openstaan.

• Veilige omgeving, duidelijke structuur, geïnspireerd geleid.



Kinderatelier graad 2



Kinderatelier graad 2 (8-12 jaar)

• 2u/week

• Ma-di-woe-do-vrij-zat-zon

• Herentals, Morkhoven, Vorselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle, 
Poederlee

• Kijken, voelen, proeven, knippen, plakken, tekenen, schilderen, kleien, 
drukken, lachen, animatie, …

• Intens en breed verkennen,  exploreren, experimenteren.

• Vertrouwde omgeving, structuur met toenemende zelfstandigheid, 
geïnspireerd begeleid.



Jeugdatelier
graad 3



Jeugdatelier graad 3 (13-18 jaar)

• 4u/week

• Woensdag of zaterdag

• Herentals, Morkhoven, Lille

• Tekenen, schilderen, keramiek, grafische en druktechnieken, 
ontwerpen,  filmen, monteren, animatie, …

• Verdiepen van inzichten, vaardigheden, technieken, attitudes, 
onderzoekende houding stimuleren.

• Kennismaking met het atelier als creatieve werkplek, toenemende 
zelfstandigheid, geïnspireerd begeleid.



Ateliers 18jaar+
graad 4 en specialisatie graad



Ateliers voor volwassenen: graad 4

• Tekenkunst

• Schilderkunst

• Beeldhouwen en ruimtelijke vormgeving

• Keramiek

• Grafiekunst

• Levend model

• Projectatelier

• Beeldende audiovisuele cultuur: kunst kijken



Ateliers 18+, graad 4

• 8 of 10u /week

• Maandag, dinsdag, woensdag namiddag of/en avond.

• Herentals

• Begeleid leren artistieke keuzes maken, artistieke werkomgeving is 
het atelier, leraar als expert/coach/inspirator, inspiratie zoeken binnen 
en buiten de academie, observeren en communiceren over het eigen 
leer- en creatieproces.

• Maatschappelijke rol als amateurkunstenaar.

• Treed naar buiten met eigen beeldend werk.



Specialisatie Graad

• 8u/week

• Maandag, dinsdag, woensdag namiddag of/en avond.

• Herentals

• kortlopende opleiding = 2 jaar



Tekenkunst
potlood, houtskool, 

pen en inkt, gemengde
technieken,

…



Schilderkunst
olieverf, acryl, aquarel, portret, landschap, vrij werk, …



Beeldhouwen en ruimtelijke vormgeving
boetseren, mouleren, assembleren, portret, model, installaties, …



Keramiek
opbouw- draai-

giet- en 
stooktechnieken, 

glazuren, 
sculpturaal werk, 

…



Grafiekkunst
lino -, houtsnede, ets, 
steendruk, zeefdruk, …



Levend model;
De mens staat centraal als 
onderzoeksobject.
(portret, lichaam naakt/gekleed, figuur in ruimte, 
anatomie, verhouding, richting, compositie, …)



Project atelier, 
eigen onderzoek/verdieping/ werken rond
thema, concept en/of in situ / presentatie.



Kunst kijken, iedereen met interesse in kunst , 1 dag/maand. 



Voorstelling lerarenopleiding Thomas More campus Vorselaar
Katelijne Van der Pas



GEEL – TURNHOUT – VORSELAAR

Lerarenopleiding Kempen









www.donche.be
Nascholingen en studiedagen basis- en secundair onderwijs (nieuw)

Professionalisering in onderwijs

http://www.donche.be/


www.donche.be
Teamnascholingen (op maat)

Professionalisering in onderwijs

http://www.donche.be/




Onderwijscafés in Vorselaar

Gratis voor alle leraren en burgers
Vier lezingen in 2021 - 2022

• Naïma Charkaoui (i.s.m. Bib Neteland)

• Geert Molenberghs
• Dirk Huylebrouck
• Frauke Pauwels

www.thomasmore.be/onderwijscafés

Welkom in Vorselaar!

http://www.thomasmore.be/onderwijscafés


Leraren in spe en het lerarentekort

50% minder studenten lerarenopleiding
Gevoelig minder generatiestudenten
Méér zij-instromers (beperkte compensatie)
VDAB-instroom
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Leraren in spe en het lerarentekort

Eigen oplossingen op korte termijn: nieuwe doelgroepen
bv. Werken en studeren secundair onderwijs
bv. herstart LIO lager onderwijs
bv. Werken en studeren basisonderwijs

Eigen oplossingen op korte/middellange termijn: generatiestudent
bv. mogelijkheden werkplekleren voor generatiestudenten?

Agendapunt voor het scholenplatform 2022?



Voorstelling 
Sus Dams en Lieveke Hellemans








