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Campagne lerarenberoep
Website ‘Word een echte influencer’
Meer over leraar worden:
• https://onderwijs.vlaanderen.be/leraar-worden
•

https://onderwijs.vlaanderen.be/leraar-worden-nahet-secundair-onderwijs

•

https://onderwijs.vlaanderen.be/klaar-voor-eencarriereswitch-naar-het-onderwijs

Vakantiegeld 2019
De personeelsleden in het onderwijs krijgen hun vakantiegeld op 24 mei 2019.
Meer informatie: http://www.agodi.be/salarisinfo-vakantiegeld-2019

Aanvullend vakantiegeld voor personeelsleden jonger dan 25
Nieuwe personeelsleden die op 31 december
2018 jonger dan 25 waren, maken aanspraak
op aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters. Breng je personeelsleden zeker op de
hoogte.
Wie denkt dat hij/zij in aanmerking komt, bezorgt het ingevulde aanvraagformulier zo snel
mogelijk aan het werkstation. Meer informatie.
Op 31 december 2018 waren er 9.805 personeelsleden in het basisonderwijs, secundair
onderwijs, DKO en de CLB’s aan de slag die jonger waren dan 25. Ongeveer 2.000 onder hen
hebben recht op aanvullend vakantiegeld.
v.u. Patrick Poelmans
Administrateur-generaal
Vlaamse Overheid—Agentschap voor Onderwijsdiensten—Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, www.agodi.be,

Fiscale fiche en vakbondspremie
Sinds 26 maart vind je de fiscale fiche(s) en de aanvraag voor de vakbondspremie (referentiejaar 2018) op
Mijn Onderwijs: Personeel. Breng je personeelsleden zeker op de hoogte.

Banken gesloten op 31 mei
De banken zijn gesloten op vrijdag 31 mei 2019. De lonen van de personeelsleden in het onderwijs worden
daarom al op 29 mei gestort.

Infosessie kleuterparticipatie voor scholengemeenschappen
Op maandag 20 mei 2019 organiseert
AGODI een infosessie kleuterparticipatie
voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. Deze infosessie is gericht op
de zorgcoördinatoren die voor hun scholengemeenschap aangesteld zijn als aanspreekpunt kleuterparticipatie.
In het kader van het actieplan kleuterparticipatie ontwikkelde de kleutercoördinator verschillende instrumenten ter ondersteuning van schoolbesturen, scholengemeenschappen en lokale besturen die
willen inzetten op kleuterparticipatie. Tijdens de infosessie maak je kennis met deze instrumenten. Daarbij
ligt de focus op kwaliteitsvolle gegevens, het stimuleren van lokale samenwerking en aandacht voor kwetsbare groepen.
In uitvoering van het actieplan kleuterparticipatie onderzoekt ook de onderwijsinspectie dit schooljaar bij
haar individuele schooldoorlichtingen de kleuterparticipatie. Tijdens de infosessie licht de inspectie toe op
welke manier ze dit onderzoek aanpakt.
Afrondend komen ook enkele scholen aan het woord over hoe zij inzetten op kleuterparticipatie.

Inschrijven voor dit uitwisselingsmoment kan via het online inschrijvingsformulier. Je vindt er ook het volledige programma. Deelname is gratis.

Schrijf je in voor de Ronde van Vlaanderen
Ook dit jaar trekt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming van 3 tot en met 14 juni naar de vijf provincies
en Brussel om jou als directeur meer uitleg te geven bij actuele thema’s in het onderwijs.
Schrijf je in voor de sessie basisonderwijs
Schrijf je in voor de sessie secundair onderwijs

AGODI-Academie
Organisatie en structuur modernisering secundair onderwijs
De AGODI-academie geeft uitleg aan directies over de modernisering van het secundair onderwijs die op
1 september 2019 van start gaat. De focus van de sessies ligt op de organisatie en structuur van scholen
binnen de modernisering. De inhoud van de studierichtingen, vakken en eindtermen behandelen we echter
niet.
Je kan de opleiding volgen op 17, 22 of 29 mei 2019.
Lees het volledige programma en schrijf je in.

Uitwisselingsmoment tussen opvangpartners en
onderwijspartners
Op vrijdag 3 mei 2019 vindt het jaarlijkse uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs plaats. We
berichtten daarover al in onze vorige nieuwsbrief. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Schrijf je je graag in?
Dat kan via deze inschrijvingslink.
Naast een plenair gedeelte zijn er nog workshops. In die workshops gaan we in op verschillende thema’s
zoals (taal)krachtige praktijken voor vluchtelingen/nieuwkomers op school en daarbuiten, jongvolwassen
nieuwkomers op de wip tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een blik op recent onderzoek rond trauma en
gehechtheid bij kwetsbare vluchtelingenkinderen enz.

