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Bevragingen secundair onderwijs, een succes
Al meer dan 25 jaar werken met passie
Vier genomineerden voor ‘Leraar van het jaar’
Topsamenwerking tussen basisscholen en DKO
Maak kennis met Impuls, het ondersteuningsnetwerk

1.435 goede antwoorden
1.435 leerlingen van al onze secundaire scholen namen
in mei deel aan een onlinebevraging, een initiatief van
GO! scholengroep Rivierenland. Hiermee willen wij
zicht krijgen op de mate waarin leerlingen tevreden
zijn over ‘hun’ school.
De vragen hadden betrekking op het totale schoolleven:
over de sfeer in de klas en de school, over het
leerproces en het pedagogisch project van de school,
over de infrastructuur en de hygiëne, over het pesten
en het pestbeleid, over de rol van de leerkracht, …
De participatiegraad bedraagt 64% en ligt in alle scholen
behoorlijk hoog. Onze scholengemeenschap secundair
telt 2.415 leerlingen. In het buitengewoon secundair
werden enkel de leerlingen van onderwijsvorm 3
uitgenodigd om deel te nemen. Dat maakt dat 2.233
leerlingen de kans kregen te reflecteren over hun
school.
Wij vinden het heel belangrijk dat de leerlingen zich goed
voelen op school. Het is een taak van de school en van
de scholengroep als schoolbestuur om te onderzoeken
op welke wijze wij dit welbevinden kunnen verhogen.
De resultaten zullen daarom zowel op schoolniveau
als op niveau van de scholengemeenschap en de
scholengroep grondig geanalyseerd worden en in alle
openheid besproken worden. Zo versterken wij ook de
participatiegraad en het democratische karakter van
onze scholen.
Binnen onze scholengroep is het online bevragen
stilaan ingeburgerd. Wij willen hiervan in de toekomst
echt een bevragingscyclus maken en elk jaar één
doelgroep bevragen: jaar 1 personeel, jaar 2 de ouders
en jaar 3 de leerlingen.
Het werk gebeurt op het niveau van de scholengroep.
Van de scholen vragen wij enkel dat een zo hoog
mogelijke participatie wordt nagestreefd. Dat is dit jaar
heel goed gelukt. De feedback die gegeven wordt in de
bevragingen, is geen attest ‘geslaagd of niet geslaagd’.
Het is wel een instrument om de schoolwerking te
versterken. Daarom is elk antwoord in dergelijke
bevraging altijd een goed antwoord.
Maar dat is voor na de welverdiende zomervakantie!

Algemeen directeur
Luc Van Gasse

Werken

Meer dan honderd personeelsleden van GO!
scholengroep Rivierenland werken al 25 jaar
of langer voor onze scholen. Met een mooie
videoboodschap, ingesproken door een lieve
leerling van GO! freinetschool ’t Hinkelpad,
bedankten we hen voor alle mooie jaren. Twee
medewerkers vertellen ons trots over hun
werkcarrière.

Nicole Naegels (59) werkt al 39 jaar voor GO!
technisch atheneum Den Biezerd in Niel en doet nu
het economaat.
“Hoe langer ik werk, hoe liever ik werk”
“In 1978 kreeg ik een telegram, een uitnodiging van het
Ministerie van Onderwijs, om als klerk-typist in het RITO van
Niel (nu GO! TA Den Biezerd) te gaan werken. Ik was twintig
jaar en de directeur van toen dacht dat ik mij als leerling kwam
inschrijven (lacht).
De job die ik in het begin deed, werd doorheen de jaren
vervangen door drie banen. Als klerk-typist deed ik alles.
Brieven typen, EHBO toepassen, diploma’s in orde maken,
ongevallenpapieren invullen, … Ik typte toen ook brieven voor
onze directeur, iets wat de directie nu zelf doet. Er zijn een
aantal directeurs gepasseerd, dus ik heb wel wat handschriften
moeten ontleden (lacht). Je kan de job van toen niet meer
door één iemand laten doen, want alles is veel complexer
geworden. Met de komst van de computer beloofden ze
dat alles makkelijker zou gaan. Ik vind dat niet (lacht). Ik was
trouwens één van de eersten die een computer kreeg.
In 1997 ging de verantwoordelijke voor de financiën weg en
vroeg men aan mij om die job over te nemen. Ik hielp die
mevrouw al af en toe, maar voor de rest was alles nieuw. Ik
had mijn diploma Handel en had een D-cursus gevolgd, maar
in het begin kostte mijn werk bloed, zweet en tranen. Door
alles zelf uit te pluizen, ken ik alles nu heel grondig (lacht). De
job van econoom was toen wel anders dan nu. Met de komst
van de scholengroep en de administratieve diensten is mijn
financieel werk maar een fractie van wat we vroeger moesten
doen. We baseren ons wel nog op alles wat we vroeger deden.
Het schooldomein zag er in het begin heel anders uit.
Er stonden houten barakken en de nieuwbouw was er nog niet.
Qua structuur en richtingen was de school vergelijkbaar met
nu, alleen zijn er doorheen de jaren richtingen weggevallen en
andere bijgekomen. Een groot verschil volgens mij, is het team.
Vroeger was er voor een lange periode steeds een vast team,
nu is er een groter verloop van leerkrachten. Je had daardoor
vroeger een heel andere band met de leerkrachten dan nu.
Of het beter was? Dat laat ik in het midden. Ik zelf dacht nooit
aan weggaan. Ik voelde mij hier altijd goed en doe mijn job
nog altijd heel graag, bovendien denk ik dat onze generatie
‘honkvaster’ is dan de huidige. Wij zijn minder geneigd om van
job te veranderen.

met passie!

Martine De Keersmaeker (57) werkt al 26 jaar in GO! basisschool De Schorre in Sint-Amands.
Ze is busbegeleidster, poetsvrouw en vriendin van alle kinderen.

“Het kind is voor mij het allerbelangrijkste”
“Toen ik mijn kinderen in de kleuterschool van GO! basisschool
De Schorre inschreef, was ik meteen enthousiast. Ik was nieuw
in Sint-Amands, maar had meteen een goede band met het
schoolteam. Na een tijdje vroegen ze mij om de voor-en
naschoolse opvang te doen. Het is vooral de zorg voor de
kinderen die ik fantastisch vind. Een oma-figuur zou ik mij nu
niet noemen (lacht), maar alle leerlingen kennen mij wel. Ik
doe de busbegeleiding, dus ik ben voor de ouders vaak het
eerste aanspreekpunt. Ze vertrouwen mij. Je betekent iets
voor de mensen en dat vind ik belangrijk.
Ik ken alle huidige leerlingen bij naam. Soms laten ze in de
refter kleine papiertjes met complimenten achter, lief hè.
Ik word ook regelmatig door oud-leerlingen aangesproken.
Ik herken sommigen niet meer, maar ik vind het wel fijn dat
ze zich mij nog herinneren. Ik zeg dan: ‘Amai, gij zijt knap
geworden’ (lacht).

Minder goede herinneringen? Die vergeet je (lacht). Ik vond
het niet fijn dat ik ooit één jaar ergens anders moest werken,
omdat er iemand vastbenoemd in mijn plaats kwam, maar
het jaar nadien kon ik hier opnieuw aan de slag en was
iedereen blij dat ik terug was. Een geluk, want ik ben zelf
pas in 2000 benoemd.
Mooiste herinneringen? Ik heb alleen goede herinneringen.
Ik ben hier grootgebracht (lacht). Soms denk ik ‘amai, ik ben
niet meer de jongste’, maar daar groei je langzaam naartoe.
Ik mis niks. Je leeft in een andere tijd en je evolueert mee.
Ik kom nog altijd graag werken. Hoe langer ik werk, hoe
liever ik werk.”

Het schoolteam van GO! basisschool De Schorre is een familie.
In deze school wordt geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende jobs en dat komt mede dankzij onze fantastische
directeur, mevrouw Michiels. Iedereen helpt elkaar. Niemand
zegt ‘dat is mijn werk niet’. Ook als iemand ziek is, proberen
we zijn of haar deel een stukje over te nemen. Dat we zo’n
goede band hebben, komt waarschijnlijk omdat we een kleine
school zijn. Ik houd van mooie spreuken en elke week hang
ik voor de leerkrachten een spreuk, passend bij de afgelopen
gebeurtenissen, in de leraarskamer. Ik heb daar zelfs mijn
eigen stoel (lacht). Na de uren spelen we samen met de Lotto.
De grote pot winnen, lukt ons jammer genoeg niet (lacht).
Soms mis ik de tijd van vroeger. De wereld is veranderd en
dus ook de schoolorganisatie. Zelf ben ik niet zo’n fan van
de poetsmachines en ik vind het jammer dat in deze tijd de
eigen poetsvrouwen kunnen vervangen worden door externe
firma’s. Ik poets hier niet alleen, ik zorg ook voor de kinderen.
Ik help de leerlingen wanneer ze een ‘plakkertje’ nodig hebben,
hun jas kwijt zijn, nood hebben aan een gesprekje, … Het kind
is voor mij het allerbelangrijkste.
De tijden veranderen… Zo staan de schoolfeesten en de
lentebals nog vers in mijn geheugen gegrift. We hadden grote
eetfestijnen waar heel wat vrijwilligers kwamen helpen en
Margriet Hermans een keertje optrad. De vorige directeur
organiseerde zelfs kunstsalons. Hij moest voor de verzekering
zelf in de school blijven slapen om de kunstwerken te bewaken
(lacht). In die tijd hadden we ook nog een kokkin die iedere
middag voor 60 kinderen kookte. Dat kan en mag allemaal niet
meer...
Wanneer ik met pensioen ga? Mijn man is met pensioen en ik
zou graag wat vaker met hem gaan fietsen. Met z’n twee de
Mont Ventoux nog eens oprijden, lijkt me wel tof. Mei 2021
lijkt me een mooie datum om te stoppen. Het poetsen ga ik
niet missen, maar de school heel erg.”

Vier leerkrachten van GO! scholengroep Rivierenland in de running voor...

Leraar van het jaar

De jury van het magazine Klasse kreeg dit schooljaar meer dan 3000
inzendingen voor de ‘Leraar van het jaar’. Daaruit kwamen 200 kandidaten,
waarvan 4 mensen uit onze scholengroep. De winnende leraar geeft les in
een andere scholengroep van het GO!, maar we blijven terecht fier op onze
straffe genomineerden.
Marij Cobben (45)

“De kinderen maken mij blij”
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Florian Boogmans (26)

“De nominatie is een eer”

Florian is nog maar twee jaar leraar. Dit schooljaar gaf hij les in het
tweede leerjaar van GO! basisschool ’t Kasteeltje in Puurs.
“De mama en papa van een meisje in mijn klas schreven
mij voor de wedstrijd in”, vertelt meester Florian trots.
“De leerlinge heeft het een beetje moeilijk op school en haar ouders
appreciëren dat we als team extra moeite voor haar doen.”
De ouders hebben bewondering voor de aanpak van meester Florian
en het schoolteam van GO! basisschool ‘t Kasteeltje. Ze zijn dankbaar
voor de extra inspanningen en de snelle communicatie van de school
naar de ouders toe. Voor Florian is het ook een persoonlijk duwtje
in de rug, zowel op professioneel als persoonlijk vlak een mooi
compliment. “De namiddag in Antwerpen was heel tof. Het beroep
‘leerkracht’ werd opgehemeld en iedereen werd bewierookt (lacht).
Toen ik de verhalen van al die mensen hoorde, voelde ik mij een
beetje nietig. Wat een eer dat ik hier al mag zitten.”
Wanneer Florian alle verhalen op het event in Antwerpen hoorde,
vond hij het logisch dat hij niet de winnaar was. “De ‘Leraar van
het jaar’ leek me een terechte winnaar, zowel voor de leerlingen,
directie en ouders, een echte steunpilaar.” Een goede leerkracht
is volgens Florian iemand die op een persoonlijke manier met de
leerlingen kan werken. Iemand die zijn nek uitsteekt om het leven op
school aangenamer te maken. “Het zijn, denk ik, niet altijd de lessen
wiskunde en taal waaraan de kinderen zullen terugdenken, maar de
momenten die erbij horen, zoals bijvoorbeeld de extra projecten en
uitstappen. Ik bewonder de mensen die dat organiseren. Als jonge
leerkracht pak ik in elke school tips van collega’s mee. Ik leer elke dag
heel veel van alle ervaren juffen en meesters.”
De nominatie kwam onverwacht, maar Florian is er heel blij mee.
In het tweede leerjaar zitten kinderen met een fantastische leeftijd
en het gigantische schooldomein is volgens hem een pluspunt.
“Ik geef graag in GO! basisschool ’t Kasteeltje les.”

Evi Van den Brande (39)

“Heel het team verdient een nominatie”

Evi werkt al 18 jaar in GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs Groenlaar. Ze is de juf van de Nero-klas,
7 jongens tussen 12 en 13 jaar met autisme.
“Ik dacht eerst dat een ex-collega achter de nominatie zat (lacht), maar die ontkende alles”, vertelt juf Evi. “Pas toen de
krant op bezoek kwam, vertelde ik alles aan mijn collega’s. Ik zag toen een jongen in mijn klas een beetje ongemakkelijk
worden, waardoor ik een vermoeden kreeg.” Evi werd door een mama van een van haar leerlingen genomineerd.
De jongen zat in een moeilijke situatie, waardoor hij vorig schooljaar niet altijd op school aanwezig kon zijn. Juf Evi bleef
steeds in contact met hem, waardoor de mama zich nooit alleen voelde. Zo stuurde ze tijdens de grote vakantie af en toe
een kaartje om te vragen hoe het met de familie ging.
“Na de uitreiking belde ik de mama meteen op”, vertelt Evi. “Ik vind het ontzettend lief dat ze mij nomineerde.
De uitreiking was heel tof. Het was een evenement vol humor en ontroering. Ik genoot van mijn nominatie.”
De mama van Evi was kinderverzorgster in een school voor buitengewoon onderwijs en nam haar vaak mee. Zo kreeg
ze de liefde voor het buitengewoon onderwijs met de paplepel mee en was het een bewuste keuze om in GO! BSBO
Groenlaar te werken. “Je moet de nodige knowhow over autisme hebben, je moet openstaan voor de complexe handicap
die autisme is en bereid zijn om naar de problemen van de kinderen en hun ouders te luisteren. Al denk ik dat luisteren
naar de kinderen en samen met de kinderen naar oplossingen zoeken, sowieso belangrijk is voor elke leerkracht.”
Evi doet haar job heel graag. Ze is zeer blij met haar toffe collega’s en de fijne sfeer op school. Volgens haar hangt veel van
het welbevinden af van de sfeer binnen het team. “Ik geneerde mij een beetje over het feit dat ik genomineerd was en
mijn collega’s niet. Die werken ook hard en graag! Ze verdienen volgens mij allemaal een nominatie.”

Samenwerking tussen
basisscholen en
GO! academie voor
muziek & woord
Willebroek
Dit schooljaar werkten de leerkrachten van
het tweede leerjaar van GO! basisschool
’t Pleintje en GO! basisschool HIMO in
Willebroek samen met Evi Verbeeck,
muzieklerares van de GO! academie
voor muziek en woord in Willebroek.
De leerplannen voor muzische vorming
(MuVO) veranderen en de leerkrachten
willen goed voorbereid zijn.

Dane Burms (31)
“Dankzij mijn collega’s leer ik veel bij”

Dane werkt al 3 jaar in GO! basisschool De Schorre in Sint-Amands.
Hij is de leerkracht van het zesde leerjaar, maar geeft enkele lessen
ook aan de kinderen van het vijfde.
“Het was een verrassing”, lacht meester Dane. “Mijn directeur schreef
mij, in naam van enkele ouders, voor de wedstrijd in. Ik ben blij met
de lovende commentaren.” Dane is geen standaardleerkracht. Zijn
enthousiaste manier van lesgeven, zorgt ervoor dat hij helemaal niet
streng is. Toch heerst er gezag en wederzijds respect in zijn klas. Zijn
mooiste herinneringen dankt hij vooral aan de projecten die hij in de
school organiseerde. Zo leerden de leerlingen over het leven achter de
schermen van een restaurant, mochten ze een kijkje nemen in een echte
keuken en openden ze een eigen eetgelegenheid op het schooldomein.
“Ik geef graag in GO! basisschool De Schorre les”, vertelt meester
Dane. Vooral de mooie, grote en groene schoolomgeving vind ik
fantastisch. Die nominatie is trouwens niet alleen voor mij. Iedereen
hier op school is sterk bezig! Ik ben soms een chaoot en niet zo sterk
in administratie. Dankzij mijn collega’s leer ik heel veel bij!” Een goede
leerkracht is volgens hem iemand die de goede middenweg vindt
tussen enthousiasme en sterk klasmanagement. Dane is daarom blij dat
hij het laatste jaar veel van zijn parallelleerkracht, waarmee hij aan coteaching doet, leerde. “Ik neem trucjes van haar over, waardoor mijn
klasorganisatie veel sterker werd”, vertelt hij trots.
“Het was een fijne namiddag in Antwerpen met veel pakkende
verhalen”, vertelt Dane. “De ‘Leraar van het jaar’ is een terecht winnaar.
Hij straalde werklust en enthousiasme uit en ook de aanwezige klas
zag er heel gelukkig uit. Ik ben ‘goe bezig’, maar er is nog werk aan de
winkel.” Ook de leerlingen van meester Dane volgden de wedstrijd op
de voet. Ze zijn fier op hun meester en voor hen is hij toch de leraar van
het jaar!
“Ik vind het heel belangrijk om te vernieuwen en dus nieuwe dingen
uit te proberen. Ik leer de kinderen dingen op spelende wijze aan en
ga vaak met hen naar buiten. Een goede leerkracht is volgens mij ook
iemand die de leerlingen op verschillende niveaus begeleidt en hen
telkens uitdaagt! Voor de rest moet een juf of meester vooral zichzelf
zijn (lacht).”

An
Evi

Elke

Evi Verbeeck, leerkracht AMV (algemene muzikale vorming)
in de GO! academie voor muziek en woord Willebroek, kwam
dit schooljaar in elke school 8 lessen MuVo mee voorbereiden
en begeleiden. De ene week bereidde ze samen met de
leerkrachten van het tweede leerjaar een muziekles voor.
De week erop woonde ze in de voormiddag de les bij en
besprak ze in de namiddag alles met de betrokken juffen.
Volgend jaar zal Evi de lessen muzische vorming in het eerste
leerjaar begeleiden. Een vakleerkracht drama zal in het
derde leerjaar de twee scholen ondersteunen.
De lessen zijn een troef. De nieuwe leerplannen worden
sterker geïmplementeerd en de juffen staan sterker in hun
schoenen.
An Van Praet (33) en Elke Huybrechts (33) geven les in het
tweede leerjaar van GO! basisschool HIMO in Willebroek.
“Het was fijn om op een andere manier, met vernieuwde
inzichten, de lessen muziek voor te bereiden. De tijd die je
in de lessen steekt, is zeer intensief. Het is veel werk, maar
we zijn ontzettend blij met het resultaat. De basis voor deze
lessen hebben we nu ook voor altijd. Onze collega’s zijn zelfs
een beetje jaloers.
We werden verplicht om een namiddag over deze lessen
na te denken, waardoor we nu mooie resultaten hebben.
We vertrokken soms vanuit een thema en soms vanuit
de doelen. Onze lessen zijn, dankzij de hulp van Evi, veel beter.
De kinderen zelf komen ook meer aan bod. Zo maakten
ze zelf partituren, dansten ze op muziek uit andere culturen,
bedachten ze een lied rond gevoelens en maakten hier een
videoclip rond,... Ze zijn actief betrokken en denken mee na.
We dachten vaak dat het voor de jongens en meisjes te moeilijk
zou zijn of dat ze niet zouden meedoen, maar we hadden
ongelijk. We ontdekten heel wat talenten bij leerlingen, zowel
op het vlak van muziek, dans als drama. De kinderen zijn ook
enthousiast, want alles mochten ze proberen. Er was nooit iets
fout.
Vonden we het erg dat er iemand op onze vingers zat te zien
(lachen)? Neen, Evi deed dat heel goed. Ze gaf opbouwende
kritiek over onze les en niet over onze manier van lesgeven.
We betrokken ook de ouders bij de lessen. We vroegen
materiaal, zoals muziek en muziekinstrumenten uit
verschillende culturen en we plaatsten na de les veel foto’s
op onze blog. Er volgden al een aantal kinderen les in de
muziekschool, maar misschien willen nog meer ouders hun
kinderen inschrijven.”
Evi Verbeeck (37)
“Ik doe dit zeer graag. Het is natuurlijk anders dan in de
academie. In deze lessen ben je veel vrijer om je grenzen
te verleggen. De leerdoelen nodigen je uit om creatief aan
de slag te gaan, waarbij de kinderen de ruimte krijgen om
te experimenteren en te ervaren. Ook andere domeinen
zoals drama en beweging kunnen muziek hierbij perfect
aanvullen! De kinderen zijn met veel nieuw materiaal in
contact gekomen en waren steeds heel enthousiast. Het
tweede leerjaar is ook een ontzettend leuke leeftijd om mee
te werken. Alles is leuk!”

Sandra
Vanessa

Sandra Van Pestel (46) en Vanessa Van Haelst (36),
leerkrachten tweede leerjaar in GO! basisschool ’t Pleintje
in Willebroek.
“De extra hulp van een vakleerkracht is zeer interessant.
De nieuwe leerplannen vragen kennis van ons die wij in onze
opleiding niet zagen. Termen als ritme, maat, … we durfden
het al eens door elkaar gebruiken. Goed dat Evi er was om
ons te helpen. Muzische vorming was vroeger ‘een liedje
zingen’, nu doen we veel meer. Dankzij Evi creëren we een
hele les waarin verschillende dingen aan bod komen, zoals
drama en beweging.
We werkten rond verschillende thema’s en we mochten
zelf mee kiezen. Zo kozen we ervoor om de les over de
herfstvruchten in de les muziek te herhalen. De leerlingen
moesten op de ‘Herfst’ van Vivaldi de juiste vruchten bij de
juiste boom leggen en terwijl letten op de muzikale structuur
van het stuk.
Ook voor de kinderen waren het ontzettend toffe lessen.
De leerlingen maakten zelf partituren. Ze leerden klassieke
muziek kennen op de liedjes van Peter en de Wolf. Daarbij
moesten ze instrumenten herkennen en zelf een toneeltje
met verschillende emoties bedenken. We gingen terug in de
tijd met volksdansen, leerden liedjes uit andere landen, en
ontdekten hoe muziek verschillende sferen kan opwekken.
(marsmuziek, begrafenismuziek, ….).
Evi ontdekte in de klas een aantal kinderen met muzikaal
talent. De ouders vonden het tof dat we dit opmerkten en
stonden zeker open voor lessen muziekschool. Of we nerveus
waren? In het begin dachten we ‘oh nee, er gaat iemand op
onze vingers staan kijken’, maar Evi heeft dat goed gedaan.
We waren altijd op ons gemak.”
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Maak kennis met
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Vanaf het schooljaar 2017-2018 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking om scholen
(en centra DBSO (deeltijds beroepssecundair onderwijs)) te ondersteunen in het omgaan met
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en studenten met een functiebeperking.
Samenwerkingsverbanden tussen scholen
voor gewoon en buitengewoon onderwijs en
ONDERSTEUNINGSNETWERK
ondersteuningsnetwerken komen in de plaats van het geïntegreeerd onderwijs (GON/ION) en
van de waarborgregeling (M-team). De overheid verwacht bovendien dat het oﬃceel onderwijs
(scholen van steden en gemeenten + provinciaal onderwijs + GO!) samen zorgt voor een
netoverschrijdend netwerk per logische
regio.
M E C
H E L E N
R I V I E R E N L A N D

Impuls

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én hun leerkrachten kunnen scholen vanaf
1 september 2017 een beroep doen op expertise en know how in een ondersteuningsnetwerk
naar keuze, om zo samen op zoek te gaan naar de best passende ondersteuning.

Impuls
ONDERSTEUNINGSNETWERK

GO! scholengroep 5 en GO! scholengroep Rivierenland bundelen hun krachten en expertise in
een ondersteuningsnetwerk tussen gewone en buitengewone scholen: Impuls.
E C H E L E N
R I V I E R E N L A N D
Impuls is een ondersteuningsnetwerkM waarin
teams, samen
met de scholen regulier onderwijs,
een impuls willen geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan hun
leerkrachten.

Impuls kan verder bouwen op de positieve werking van GO! BUBAO Groenlaar (GON en M-team).
De bestaande teams worden geïntegreerd in het nieuwe ondersteuningsnetwerk. Wij geloven
dat de opgelegde aanpak in de toekomst nog belangrijker zal worden, daarom kozen wij voor
een aansturing op schooloverstijgend niveau.
Op 1 september 2017 wordt het netwerk Impuls operationeel. De voorbereiding van deze
samenwerking is volop aan de gang. Bij vragen kan u contact opnemen met uw directeur,
uw CLB-medewerker of Judith Verhaert en Mieke Decorte (algemeen beleid Impuls) via o.a.
Smartschool.
Impuls zet de deuren open voor netoverschrijdende samenwerking en nodigt andere
scholen uit om aan te sluiten! De sOm-scholen (Gemeentelijke Lagere School-Eikenlaar in
Rumst, Gemeentelijke Basisschool-Ter Doelhagen in Rumst, Gemeentelijke Basisschool Niel,
Gemeentelijke Basisschool Hemiksem en Gemeentelijke Basisschool CADE in Aartselaar) en de
PTM (middenschool van PTS Provinciale Technische Scholen van Mechelen en Boom) sloten
zich al aan.
Meer informatie op : www.ondersteuningsnetwerkimpuls.be

