


Onze leerlingen 

Leerlingenevolutie: evolutie van het aantal leerlingen 
in het basis- & secundair onderwijs

Basisonderwijs: evolutie van het aantal leerlingen 
in het basisonderwijs & buitengewoon basisonderwijs

Secundair onderwijs: evolutie van het aantal leerlingen 
in het secundair onderwijs & buitengewoon secundair onderwijs

Volwassenenonderwijs: evolutie van het aantal
hoofdeli jke cursisten

Volwassenenonderwijs: evolutie van het aantal lesurencursist



Onze ci jfers

Conform het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het GO! van 6 juli 
1999 voert GO! scholengroep Huis 11 haar financieel beleid aan de hand van een dubbele boekhouding. Het financiële toezicht op GO! scholengroep Huis 11 
gebeurt enerzi jds door de diensten van het GO! en anderzi jds door een college van accountants, conform het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende 
een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het GO! van 6/07/1999.

Begroting 2018

De begroting 2018 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur in vergadering dd. 24 januari 2018 agendapunt RvB-F-2018-01-10.
De begroting 2018 werd bekrachtigd op de Algemene Vergadering van GO! scholengroep Huis 11 dd. 13 juni 2018. In de vergadering dd. 19 september 2018  
agendapunt RvB-F-2018-09-05 heeft de Raad van Bestuur de begrotingswijziging 2018 goedgekeurd.

Evaluatierapport van de bedri jfsrevisor voor GO! scholengroep Huis 11

De financiële controle op het beheer van GO! scholengroep Huis 11 - voor rekening van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - gebeurt door een College der  
Accountants. De taak bestaat uit de controle van 1° het financieel evenwicht van de begroting en de rekeningen en 2° het onderzoek van de rekeningen en 
de financiële staten. Het College der Accountants voerde een beperkt nazicht uit van de jaarrekening van GO! scholengroep Huis 11 op 06 en 07 mei 2019.  
Er zi jn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden kunnen geven tot belangri jke aanpassingen aan de voorgelegde financiële staat.

Dotaties Resultaat van het boekjaar

Investeringen Liquiditeit in enge zin

Solvabiliteit Cashflow - investeringen



Werkkapitaal Infrastructuur

Energie Cashpositie

Jaarrekening 2018 | Balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA 8.496.485

IMMATERIELE VASTE ACTIVA 77.904

MATERIELE VASTE ACTIVA 8.372.479

INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 4.670.104

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.685.106

ANDERE MATERIELE VASTE ACTIVA 2.017.269

FINANCIELE VASTE ACTIVA 46.102

VLOTTENDE ACTIVA 4.718.662

VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 51.403

OVERIGE VORDERINGEN 51.403

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 171.281

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 767.737

WERKINGSVORDERINGEN 544.205

OVERIGE VORDERINGEN 223.532

GELDBELEGGINGEN

LIQUIDE MIDDELEN 3.157.778

OVERLOPENDE REKENINGEN 570.462

TOTAAL ACTIVA 13.215.146



PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10.361.502

KAPITAAL 4.047.119

OVERGEDRAGEN OVERSCHOT 4.235.370

INVESTERINGSDOTATIES 2.079.013

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 2.402.332

WERKINGSSCHULDEN 1.711.670

BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN 205.382

ONTV. VOORUITBETALINGEN OP BESTELLINGEN 391.573

OVERIGE SCHULDEN 93.707

OVERLOPENDE REKENINGEN 451.312

TOTAAL PASSIVA 13.215.146

WERKINGSOPBRENGSTEN 14.960.146

VERKOPEN, VOORRADEN EN DIENSTEN 1.111.633

WERKINGSDOTATIES 8.903.440

INVESTERINGSDOTATIE GEBOUWEN 129.452

ANDERE 1.355.720

LEERLINGBEBONDEN OPBRENGSTEN 2.889.739

VERHURING 257.983

ANDERE WERKINGSOPBRENGSTEN 312.178

WERKINGSKOSTEN 14.397.663

VERBRUIKTE VOORRADEN 985.256

LEERLINGGEBONDEN KOSTEN 2.287.574

ENERGIEKOSTEN 1.116.297

KOSTEN VOOR KIW EN EIGENAAR ONDERHOUD 349.423

ANDERE DAN VOORMELDE 5.494.245

PERSONEELKOSTEN 2.799.698

AFSCHRIJVINGEN 1.073.382

WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN 49.991

VOORZIENINGEN

ANDERE WERKINGSKOSTEN 154.382

FINANCIELE OPBRENGSTEN 250

FINANCIELE KOSTEN 873

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN -232

UITZONDERLIJKE KOSTEN 8.853

RESULTAATVERWERKING 552.776



Dienst infrastructuur 

De dienst infrastructuur is samen met de scholen verantwoordeli jk voor het onderhoud van alle gebouwen en domeinen van GO! scholengroep Huis 11. 
De dienst start en begeleidt ook alle nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

In 2018 kozen we resoluut voor een nieuw principe: ‘warm-droog-proper’. De nadruk lag dus op het vernieuwen van stookplaatsen, daken en sanitaire  
voorzieningen. Daarnaast houden wij ook rekening met opmerkingen uit veiligheids- en preventieverslagen.

Kleine Infrastructuur Werken

⌂ In GO! basisschool De Regenboog werd het dak van het hoofdgebouw geïsoleerd en kreeg het een nieuwe dakbedekking.  

⌂ In GO! campus Ter Beuke werd een volledig nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst. Aan de kantoren van de scholengroep, op deze campus gelegen,  
   werden gevelwerken uitgevoerd. 

⌂ In GO! basisschool De Bi jenkorf werd de speelplaats deels heraangelegd en vergroend.   

⌂ In GO! campus Redingenhof werd een nieuwe verwarmingsinstallatie in de Sporthal geplaatst. 

⌂ Sanitaire werken in scholen GO! basisschool Wonderwijs Walshoutem, GO! campus Woudlucht internaat, GO! basisschool Hertog Karel en GO! basisschool    
   De Bron.

⌂ In GO! basisschool De Suikerspin werd de volledige speelplaats en buitenriolering vernieuwd.

⌂ In GO! campus D’Hek werden dakgoten vernieuwd. 

Grote Infrastructuur Werken | Capaciteitsprojecten

⌂ In GO! basisschool De Krullevaar’t werd het nieuwbouwproject voorlopig opgeleverd. Er werd ook een hele nieuwe, groene speelplaats aangelegd.

⌂ In GO! basisschool De Grasmus werd het capaciteitsproject voorlopig opgeleverd. De school kreeg ook een nieuwe inkomzone en de speelplaats werd  
   volledig vernieuwd.

Noot: in dit overzicht worden enkel projecten vermeld met een kostpri js van €15.000,- of meer die in 2018 werden voltooid.

GO! basisschool De Grasmus



GO! basisschool De Krullevaar’t

GO! basisschool De Suikerspin



Lerarenplatform

GO! scholengroep Huis 11 wil een warm huis zi jn voor haar personeelsleden. Hierbi j schenkt GO! scholengroep Huis 11 naast het goed onthalen van startende  
leerkrachten veel aandacht aan de jonge leerkracht met als doel deze leerkrachten een beter loopbaanperspectief en meer werkzekerheid te bieden.

Ti jdens het schooljaar 2018-2019 nam de scholengemeenschap basisonderwijs deel aan het ‘pilootproject lerarenplatform’ opgezet door de overheid om meer  
ti jdeli jke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die voldoende substantieel is te bieden. Hierdoor kregen onze basisscholen de mogeli jkheid om jonge  
(startende) leerkrachten een aanstelling te geven tot het einde van het schooljaar, op voorwaarde dat deze personeelsleden worden ingezet voor reguliere 
vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar. Indien de personeelsleden geen vervangende taak uitvoeren  kunnen ze zinvolle pedagogische 
taken uitoefenen in hun ankerschool.

Dankzi j dit pilootproject konden in onze scholengemeenschap basisonderwijs 27 jonge leerkrachten (kleuteronderwijzer, onderwijzer of leermeester  
lichameli jke opvoeding) aan het werk gezet worden van 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2019.

Ook volgend schooljaar wordt dit project herhaald en verfi jnd. Daarnaast zal GO! scholengroep Huis 11 werk maken van een sterke aanvangsbegeleiding in 
al haar scholen.

Inspiratiedag

Op 5/10/2018 vond een inspiratiedag voor personeelsleden van het officieel onderwijs plaats.  Alle leraren, opvoeders, secretariaatsmedewerkers, directeurs,... 
van het gemeenschaps- en provinciaal onderwijs werden in een workshop in de voor- en namiddag ondergedompeld in een bad vol expertise over zeer 
uiteenlopende onderwerpen, allen gerelateerd aan onderwijs. Op deze dag inspireerden we meer dan 850 onderwijsmensen.

De workshops waren zeer uiteenlopend en werden zowel door onze eigen mensen als door externe sprekers gegeven op de scholen van beide  
scholengemeenschappen.  Een greep uit het aanbod: correct stemgebruik, verfrissende vergadertechnieken, hoe omgaan met depressie en suïcide, hoe doe 
je in een school aan kostenbeheersing, EHBO, yoga, brandevacuatie, improvisatietheater,...  

We waren enorm bli j met gastsprekers als Peter Adriaenssens die 2 workshops gaf rond School voor kwetsbare jeugd.  Ook de preventiedienst van de stad 
Leuven kwam onze leraren inspireren rond hoe ze kunnen omgaan met cyberpesten. De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! reikte onze leraren 
tools aan om in te zetten op burgerschapseducatie.  Dominque Roos gaf tips om burn-out bi j leraren te voorkomen en leerde concrete technieken binnen 
adaptieve coping sti jlen aan.  

Naast deze en andere sprekers wilden we ook leren van en met elkaar.  Het officieel onderwijs Leuven - Tienen - Landen beschikt immers ook zelf over heel wat  
expertise.  In de workshops georganiseerd door het buitengewoon onderwijs Woudlucht, bi jvoorbeeld, werd kennis en ervaring overgedragen die in het kader 
van het M-decreet heel waardevol zi jn.  Maar ook de eigen ervaring rond oa CLIL, e-twinning, LSCI en zo veel meer werd gedeeld.  

Met deze inspiratiedag hopen we elk personeelslid te hebben geïnspireerd en geënthousiasmeerd in hun belangri jke maar toch ook complexe taak binnen 
het onderwijs van de 21ste eeuw.  

GO! scholengroep Huis 11 
Rerum Novarumlaan 1 | 3010 Kessel-Lo 

016 31 45 70 | info@huis11.be 


