Beste directie, secretariaatsmedewerker
Binnenkort vieren we alweer een nieuw jaar, na een onverwacht bijzonder en soms moeilijk 2020. Het afgelopen
trimester hebben jullie ongelooflijk hard gewerkt. De kerstvakantie vormt dan ook een deugddoende rustperiode
om de overgang naar het nieuwe trimester te maken. Maak er ten volle gebruik van.
Wij wensen je een hoopvol, leerrijk maar bovenal een gezond 2021!
Met vriendelijke groeten
Patrick Poelmans
Administrateur-generaal

Alle onderwijsniveaus Vergeet niet om je vaste benoemingen tijdig in te sturen

De eerste dag van het nieuwe jaar, 1 januari 2021, is de benoemingsdatum voor de wervingsambten van het
onderwijspersoneel. Vergeet dan ook niet om je nieuwe vaste benoemingen ten laatste tegen 31 maart 2021 op
te sturen. Je vindt meer informatie in punt 8 van de omzendbrief over de vaste benoeming.

BaO, SO, DKO en CLB Uitbetaling toelagen coronamaatregelen
In december worden volgende toelagen voor de coronamaatregelen uitbetaald:
•

Voor de internaten: een toelage ter compensatie van de extra kosten voor de toepassing van de
coronamaatregelen en een toelage voor uitzonderlijke opvang.

•

Voor de scholen buitengewoon onderwijs die tijdelijk extra bussen in beheer hebben: een toelage voor de extra
busbegeleiding.

•

Voor de academies voor deeltijds kunstonderwijs: een toelage ter compensatie van de genomen hygiëne- en
veiligheidsmaatregelen.

•

Voor de CLB’s: een toelage voor het uitvoeren van de contacttracing.

Cijfermateriaal relatieve aanwezigheid indicator en niet-indicator leerlingen
De data over de relatieve aanwezigheid van indicator en niet-indicator leerlingen per gemeente en per
vestigingsplaats van het schooljaar 2019-2020 zijn beschikbaar op onze website. Scholen binnen LOP-gebied én
scholen die gebruik maken van een aanmeldingsprocedure, gebruiken die gegevens om de dubbele contingentering
toe te passen.

AGODI-academie
Kon je in oktober of november de webinar over
elektronische communicatie voor leerlingengegevens in
het secundair onderwijs niet meevolgen? Geen nood, je
kunt de webinar vanaf nu op onze website herbekijken,
volledig of in hoofdstukken.
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste filmpjes?
Abonneer je dan op ons YouTubekanaal.

Vacature
We publiceren binnenkort een vacature op Werken voor Vlaanderen voor de functie van coördinator bij het
Startbanenproject JoJo/VeVe. We zoeken twee kandidaten jonger dan 25 jaar met een masterdiploma, die hun

schouders willen zetten onder het Startbanenproject. Solliciteren kan tot en met 17 januari 2021. Meer informatie
over het project en de vacature vind je op de website.

Klik hier om je uit te schrijven.

