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CVO Rivierenland koopt paviljoenen aan
De kogel is
Op deze manier
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Op deze manier zal CVO
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leidingsaanbod overdag
kunnen uitbouwen.
Wie de paviljoenen zal
bouwen is op dit moment nog niet geweten.
Wel geweten is dat ze
klaar zullen zijn bij aanvang van het nieuwe
academiejaar.

Bewegwijzering campus Willebroek
In samenwerking
met Atheneum Willebroek is dit jaar het
initiatief genomen
om de campus te
Willebroek gezamenlijk te bewegwijzeren.
Deze bewegwijzering

Deze bewegwijzering zal
volledig in de
huisstijlen van
beide scholen
gebeuren.

zal volledig in de huisstijlen van beide scholen (Atheneum Willebroek en CVO Rivierenland) gebeuren,
zodat onze cursisten
makkelijker de weg
vinden naar onze lokalen en het secretari-

aat.
De

streefdatum is de beginmaanden van het nieuw schooljaar.

Samenwerking VDAB Meubelmakerij
Boeckxstaens naar Mechelen
CVO Rivierenland werkt
om o.a. het competentiecensinds dit schooljaar meer intrum te bezoeken en spuittechtens samen met VDAB, i.c.
nieken te leren.
het competentiecentrum
Meubelmakerij in Mechelen. De cursisten en de lesgever waren laaiend enthousiast. Zo enDit schooljaar werd de aftrap gegeven voor een sathousiast dat er al concrete afmenwerking d.m.v. gebruik
spraken zijn gemaakt om de savan infrastructuur.
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rond spuitgeleiding van hun
spuittechnieken oefetechnieken
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nen met groepen cursisten en
enkele malen gebruik maken
van andere apparatuur.

Fototentoonstelling cursisten digitale fotografie van CVO Rivierenland
De kwaliteit van de
Van zondag 25 mei tot
Elke cursist wil
foto’s was bijzonder
zondag 1 juni expohet beste uit zijn hoog. De lesgevers
seerden een 40-tal
foto halen.
merkten dat er veel
cursisten van CVO Rimeer cursisten cursus
vierenland in CC De
komen
volgen en door
Kollebloem.
het actieve karakter
Na een gans schooljaar werken
met fototoestel en digitale
beeldbewerking hadden wij de
eer u een kleine greep uit het
werk van onze cursisten te tonen.
De exposanten waren cursisten
van verschillende modules die
door CVO Rivierenland worden
ingericht.

van de cursus (de groepen
gaan veel op stap om foto’s
te maken) er een sterke dynamiek aanwezig is die
zorgt dat elke cursist het
beste uit zijn foto wil halen.

NT2 in Rupelstreek

Nederlands als 2de taal is de
vertaling van de afkorting. Anderstalige nieuwkomers kunnen
aan CVO Rivierenland cursus-

sen NT2 volDit betekent dat CVO
gen. Dit
Rivierenland de enige
Dit betekent dat
konden zij
aanbieder van NT2 zal
tot voor kort CVO Rivierenland de zijn voor mensen die lanook bij onze enige aanbieder van ger dan 7 jaar school
Nederlands voor ancollega’s
hebben gevolgd. Menderstalige zal zijn in
van CVO
sen die minder lang de
LBC-Boom.
de regio.
mogelijkheid hebben
Maar, vanaf
gehad om school te lopen in hun
1 september
eigen land worden geholpen
2014 zal CVO LBC haar activiteiten
door Open School (voorheen
in de Rupelstreek stoppen om zich
Centrum voor Basiseducatie).
meer te concentreren op Antwerpen.

NIEUW: samen school maken met de ideeënbus
School maken doe je niet
alleen. Daarom dagen wij je
uit om samen met
ons na te denken
over initiatieven
die de werking van
ons centrum kunnen verbeteren.
Misschien heb jij
weet van een interessante cursus die
wij (nog) niet organiseren, heb jij een leuk
voorstel voor een pedagogische uitstap of ben je lid van
een vereniging die graag

een opleiding op maat zouden
willen krijgen?
Wij horen dit graag van
je!
Je kan jouw idee aan
ons laten weten via
idee@cvorivierenland.be
of via een briefkaart, die
je kan posten in één van
de daarvoor voorziene
brievenbussen op de
verschillende vestigingsplaatsen.
Alle ideeën worden intern besproken en onderzocht op op-

portuniteit en haalbaarheid.
Goede ideeën zullen worden
opgenomen in het schoolwerkplan en een stand van
zaken wordt naar al onze cursisten gecommuniceerd via
de 3 jaarlijkse nieuwsbrief.
Alvast bedankt
voor je
medewerking!

Je kan jouw idee
aan ons laten
weten via
idee@cvorivierenl
and.be of via deze briefkaart

NIEUW in CVO Rivierenland: de opleiding Draaier Frezer
Wil je stapsgewijs wegIn de opleiding
gesteld wordt.
wil je binnenkort
wijs raken in de boeiDraaier
Frezer
leer
Voor meer informatie over
aan de slag als
ende wereld van de
je halffabricaat
de structuur van deze opleiDraaier Frezer
mechanica of wil je
werkstukken
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binnenkort aan de slag
gens een werktealtijd op één van onze seals Draaier Frezer
kening nauwkeurig afwercretariaten terecht.
(=knelpuntberoep), kies dan voor ken. Je leert conventionele
deze nieuwe opleiding in CVO
draaibanken en freesmachiVoor verdere informatie
Rivierenland!
nes met een grote nauwkeuKan u steeds terecht bij
righeid bedienen en instelwww.cvorivierenland.be
len.
We besteden ook veel aan- info.cvo.rivierenland@g-o.be
dacht aan duidelijk verant03 860 98 90
woorde werkmethodes, veiligheid, afwerkingsgraad en
economisch verspanen zoals
dat in de nijverheid voorop-



Nederlands op de werkvloer 2.0

Het bedrijf Kuehne & Nagel
in Kontich verzorgt de bedeling en het transport naar de
Carrefour Markets in de provincie Antwerpen en stelt
hiervoor meer dan 400 werknemers te werk, waarvan
meer dan de helft anderstalig. Omwille van krapte op
de arbeidsmarkt, werd de
kennis van het Nederlands
niet altijd meegenomen in
de aanwerving. Niet alleen

de doorstroom, ook het sociale
contact tussen medewerkers
verloopt moeizaam in het bedrijf
door de soms gebrekkige kennis
van het Nederlands. Met de
hulp van RESOC Antwerpen
startte het bedrijf met een diversiteitsplan. Uniek is de samenwerking met het Centrum Volwassenenonderwijs Rivierenland
waardoor anderstalige medewerkers Nederlandse les volgen
in de lokalen van het bedrijf,
deels in eigen tijd, deels in de
werkuren. Door de inzet in vroege, late en nachtploeg is het
immers helemaal niet evident
om les te volgen. Deze actie
zorgde voor een extra positieve
dynamiek binnen het bedrijf:

“de cursisten zijn heel gedreven en de sfeer binnen het
bedrijf erg aangenaam. Hopelijk is dit niet de laatste
keer!”, vertelt een enthousiaste leerkracht. Woensdagnamiddag 21 mei vond de officiële proclamatie plaats in het
bedrijf en krijgen de betrokken cursisten hun officieel certificaat.
Uniek is de samenwerking
met het Centrum Volwassenenonderwijs Rivierenland waardoor anderstalige medewerkers Nederlandse les volgen in de
lokalen van het bedrijf,
deels in eigen tijd, deels in
de werkuren.

Resultaten van cursistenbevraging

Net voor het aflopen van de lessen werden onze cursisten gevraagd om hun mening over
CVO Rivierenland te geven middels een enquête.
Er is massaal op ingetekend,
waarvoor oprechte dank.

Lessen en lesgeven
Onze lesgevers worden als
zeer goed (het woord experten is meermaals gevallen).
Dit siert onze personeelsleden. Een pluim voor hen.
U zei ook dat er meer dan
voldoende tijd kan worden
besteed aan de individuele
problemen en dat elke cursist
voldoende ondersteuning
van de lesgever krijgt.

Infrastructuur en warmte
Wat de infrastructuur betreft
Tevredenheid over CVO RVL
wil de directie zeggen dat er
Wij hebben –met veel blijdschap jaarlijks een aankoop van
– mogen vaststellen dat bijna al- nieuwe computers plaatsle cursisten tevreden zijn over
vindt (soms tweemaal per
onthaal, aanbod, kwaliteit van
jaar) om zo de noden te lenide lessen, lokalen e.d. van CVO gen binnen de mogelijkheRVL.
den van het budget.
Zelf trachten we sterk rekening te Heet aangekaarte probleem
houden met gemengd gebruik
van verwarming op campus
van fotokopieën, boeken e.a.
Willebroek wordt opnieuw op
duidelijkheid staat bij ons voorop. tafel gelegd bij een overleg
De grootte van de lesgroepen is tussen CVO RVL en directie
niet altijd te bedwingen.
Atheneum Willebroek.
De gebouwen worden als

voldoende beschouwd.

Andere opmerkingen
Uit de enquête leerden wij
ook hoe onze cursisten bij
CVO RVL zijn terecht gekomen.
De uurregeling alsook het
aantal lessen is goed voor
zeer velen.
We houden er aan een
woord van uitleg te geven
over de cursistenbevraging,
maar verzekeren u dat CVO
RVL deze bevraging als leidraad neemt om te verbeteren.

Voor verdere informatie
Kan u steeds terecht bij
www.cvorivierenland.be
info.cvo.rivierenland@g-o.be

 03 860 98 90

