
 
 
 

         
 

      

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

maandag 18 september om 16u.  
 

Aanwezig: Winibert Segers Voorzitter - Afgevaardigde Lokale Gemeenschap 
  Raymond Reynaert Afgevaardigde Lokale gemeenschap, 
  Tinne Krijnen Afgevaardigde Ouders 
  An Permentier Afgevaardigde Ouders 
  Kris Kestens Directeur 
      Rita Lembregts  Directeur 
  Mark Vanhecke Schoolbestuur (Schepen) 
  Martine De Keyzer Afgevaardigde Pedagogische raad 
  Elien Peeters Afgevaardigde pedagogische raad 
Verontschuldigd: Kay Hargie Secretaris 

 
Enig agendapunt: 
Toetreden tot ondersteuningsnetwerk Impuls: dit werd in consensus goedgekeurd. 
 
Toetreden tot een ondersteuningsnetwerk vanaf schooljaar 2017-2018 
 
Sinds de invoering van het M-decreet volgen er meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les in het 
gewoon onderwijs.  Om die leerlingen en hun leerkrachten te begeleiden, komen er vanaf schooljaar 2017-
2018 ondersteuningsnetwerken.  Dat besliste het Vlaams Parlement dat Onderwijsdecreet XXVII heeft gestemd 
en goedgekeurd. 
Het gemeenschapsonderwijs GO!, het provinciaal onderwijs POV, en het onderwijs van steden en gemeenten 
OVSG, zijn vanaf het schooljaar 2018-2019 verplicht om per regio samen te werken in 1 officieel 
ondersteuningsnetwerk. 
Ook de scholen van onze scholengemeenschap SOM sluiten zich, volgens de richtlijnen die we hierover kregen 
toegestuurd in omzendbrief NO/2017/01 ,  aan bij een ondersteuningsnetwerk.  
Elk schoolbestuur mag het netwerk autonoom kiezen en moest uiterlijk 30 juni 2017 haar keuze melden aan 
Agodi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 
 
Alle directies van scholengemeenschap SOM dragen dezelfde visie.  We denken vooral vanuit het pedagogisch 
oogpunt en willen voor onze leerlingen zorg op maat.  
Daarom sluiten we het komende schooljaar graag aan bij samenwerkingsverband Impuls, een regionaal 
netoverschrijdend ondersteuningsnetwerk.   
In dit ondersteuningsnetwerk (Impuls) bundelen GO! Scholengroep 5 en GO! Scholengroep Rivierenland hun 
expertise.  Het werkingsgebied van Scholengroep Rivierenland situeert zich in Aartselaar, Hemiksem, Schelle, 
Niel, Boom, Rumst, Willebroek, Sint Amands en Bornem.  
    

Deze kleinschaligheid en haar voor Cade regionaal gunstige ligging, lijken ons een voordeel.  
                                                                            
Meer info over ondersteuningsnetwerk is te vinden via: www.ondersteuningsnetwerkimpuls.be  
  
 

Met vriendelijke groeten, 
i.o. mevr R. Lembregts, directie 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15069#2
http://www.ondersteuningsnetwerkimpuls.be/

