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VIRBO, de vereniging van directies van het basisonderwijs van het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap, organiseert op 17 oktober een themadag over het
M-decreet in het CC in Mechelen.

DIRECTIES BASISSCHOLEN NEMEN M-DECREET ONDER
DE LOEP
In maart van dit jaar lanceerde het Vlaams parlement het M-decreet. ‘M’ staat
voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. “Het is
een belangrijke stap naar meer inclusief onderwijs”, zegt Willem Mestdagh,
directeur van basisschool Lyceum en medeorganisator van deze studiedag.
“Kinderen met een beperking hebben recht op redelijke aanpassingen in het
gewoon onderwijs en zullen minder genoodzaakt zijn om naar het
buitengewoon onderwijs te gaan. Tijdens de studiedag bekijken we wat dit voor
een basisschool betekent. We wisselen ook ervaringen uit.” De studiedag gaat
door op vrijdag 17 oktober van 8u30 tot 15u in het CC in Mechelen.
Vlaanderen is koploper in het aantal leerlingen dat school loopt in het buitengewoon
onderwijs. Het M-decreet wil hier verandering in brengen. Maar wat betekent dit voor
de basisschool qua planlast, aanpassingen van infrastructuur, benodigde expertise
enzovoort?
Tijdens de studiedag vernemen de directies van de basisscholen er alles over.
PROGRAMMA
8.30 u
9.30 u
9.45 u
10.30 u
11.15 u
11.45 u
12.45 u
13.00 u
15.00 u

Ontvangst deelnemers
Openingswoord door de voorzitter van VIRBO, dhr. Alex De Smedt
Gastspreker Mart Nuyts, projectverantwoordelijke SNPB, over het Mdecreet en de gevolgen ervan.
Worldcafé & netwerking over de gevolgen van het M-decreet met
ondersteuning van experts
Koffiepauze
Conclusies uit de workshops van het Worldcafé
Verplaatsing naar KTA Wollenmarkt (250 m)
Aperitief en buffet
Einde netwerkdag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Mestdagh, directeur
Basisschool Lyceum, tel. 015 20 43 09
BS Lyceum is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 leerlingen, 5500 cursisten avondonderwijs
en 36 instellingen de grootste scholengroep van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio
Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Erik Ruts.

