
 
 
 

         
 

      

Verslag van de vergadering van de schoolraad 

Dinsdag 21 april 2020 16u.  
 

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

 
Enig agendapunt: 
Melding van de wijziging van een scholengemeenschap van basisscholen voor de periode 2020 -2026. 
Toetreden GBS de Klim tot scholengemeenschap sOm. 
 
Toelichting nieuwe samenstelling scholengemeenschap sOm 
De officiële vraag naar de schoolbesturen van de sOm-scholen alsook het collegebesluit dat GBS De 
Klim willen toetreden tot scholengemeenschap sOm is toegekomen. 

 
Motivatie toetreding GBS De Klim. 
Basisschool De Klim uit Schelle (ongeveer 400 lln) heeft interesse om vanaf 1 september 2020 toe te 
treden tot de sOm  
Deze gemeenteschool maakt sinds de opstart van scholengemeenschappen deel uit van 
scholengemeenschap KLS (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Schelle) 
Het schoolbestuur van Schelle en ook de directie van GBS De Klim zijn vragende partij om toe te 
treden tot sOm. 
Ook qua geografische ligging is dit een logische stap nu de mogelijkheid tot het vormen van nieuwe 
gemeenschappen zich aanbiedt. 
Verkennende gesprekken tussen directies De Klim en Cade verliepen positief.  
Via de toekenning van stimuluspunten wordt de samenwerking binnen de scholengemeenschap 
gestimuleerd. 
Sinds vorig schooljaar is GBS Niel weggevallen uit scholengemeenschap sOm.  
Door het wegvallen van GBS Niel uit sOm, dreigt in de toekomst het aantal leerlingen in de 
scholengemeenschap onder 1800 leerlingen te dalen.  
Elke scholengemeenschap heeft jaarlijks recht op een stimulus. De grootte van deze stimulus is 
afhankelijk van het aantal regelmatig gewogen leerlingen dat de scholengemeenschap telt. 
Onderstaande tabel vermeldt hoeveel punten stimulus een scholengemeenschap krijgt. 
 
 
 
 

Aantal gewogen leerlingen  Stimulus  



900 - 1349  66  

1350 - 1799  91  

1800 - 2699  126  

2700 - 3599  192  

 
De samenwerkingsovereenkomst van 6 jaar van de huidige gemeenschap eindigt eind dit schooljaar.  
De huidige sOm-scholen willen hun samenwerking graag verderzetten, maar zijn op zoek naar een 
extra partner opdat het aantal gewogen leerlingen binnen de gemeenschap >1800 zou blijven en het 
nodige aantal stimuluspunten kan blijven gegenereerd worden.  
Enkel met een stimulus van 126 ptn. kunnen huidige samenwerkingsstructuren en beleidskeuzes 
optimaal verdergezet worden. Zowel op vlak van zorgwerking, ICT- als administratieve ondersteuning 
is dit noodzakelijk en moet het draagvlak gewaarborgd worden. 
 
Alle personeelsleden van de betrokken scholen werden hierover geïnformeerd. 
Zij gaan akkoord met de eventuele toetreding van GBS de Klim tot scholengemeenschap sOm. 
 
Alle betrokken gemeentebesturen gaven hun principieel akkoord. 
 
Ook bij het Afzonderlijk Bijzonder Comité zal dit nog op de agenda worden gebracht alvorens voor de 
gemeenteraad te worden geagendeerd. 
 
Zodra de gemeenteraad haar goedkeuring kan geven, zal Agodi op de hoogte worden gebracht over 
de nieuwe samenstelling van onze scholengemeenschap. Dit dient voor 15 juni 2020 te gebeuren. 
 
Besluit: 
Gelet op de motivatie verleent de schoolraad van GBS Cade het advies aan het schoolbestuur om de 
toetreding van GBS De Klim tot scholengemeenschap sOm goed te keuren. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
i.o. Kris Kestens, directeur Cade 


