Beste directeur
We beseffen dat deze pandemie al heel veel van jou, je
personeelsleden, leerlingen, maar ook van de ouders gevraagd heeft.
We zagen al een paar keer de eindmeet, maar jammer genoeg schuift
de eindmeet telkens weer een beetje verder op. Ook al lijkt het nu een
processie van Echternach: uiteindelijk geraken we er wel, op afstand
van elkaar, maar wel samen! Ondertussen kan je zoals steeds
rekenen op AGODI. Wij blijven er voor jou! Hou de moed erin.
Met vriendelijke groeten
Patrick Poelmans
Administrateur-generaal

Bijsprong
Minister Weyts maakte 30 miljoen euro vrij om de leerachterstand bij
leerlingen, opgelopen door COVID-19, weg te werken. AGODI
verwerkte al bijna 3.000 aanvragen! Scholen die een aanvraag deden,
ontvingen meestal dezelfde dag nog een antwoord. We kregen dan ook
veel positieve reacties over de gebruiksvriendelijkheid van het digitale
formulier met al vooraf ingevulde velden en ingebouwde automatische
controles.

Alle niveaus - Dataloep via Mijn Onderwijs
Vanaf nu vind je in de Dataloeptoepassing van Mijn Onderwijs voor
directies en administraties de voorlopige leerlingenaantallen van je
school van 1 februari 2021.

SO - Niet vergeten!
Voor de zending van uren praktische vakken (PV) voor de globale puntenenveloppe is de deadline 31 maart
2021. De aanvragen voor vrije programmaties en herstructureringen moet je voor 1 april 2021 indienen via het
e-formulier op Mijn Onderwijs voor directies en administraties.

Alle niveaus - Nieuwe documenten op Mijn Onderwijs: Personeel
In de loop van maart worden de volgende formulieren gepubliceerd:
• het aanvraagformulier vakbondspremie (referentiejaar 2020):
personeelsleden die aangesloten zijn bij een vakbond kunnen de
premie via dit formulier aanvragen. Ze sturen het formulier
rechtstreeks naar hun vakorganisatie voor 1 juli 2021. AGODI maakte
dit jaar een overzichtelijke animatie om veelgestelde vragen te
beantwoorden. Meer informatie vind je in de omzendbrief.
• de fiscale documenten (inkomsten 2020): meer informatie vind je in
de omzendbrief. Je kan deze documenten vanaf 26 maart bekijken.

BAO en CLB - Reorganisatie afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB
De afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB ziet er vanaf eind maart 2021 wat anders uit. Vanaf dan telt de
afdeling niet meer acht, maar wel zeven werkstations. Het gevolg voor jou als school of CLB kan zijn dat je
vanaf dan met een andere dossierbeheerder samenwerkt, maar het blijft de bedoeling om éénzelfde
dossierbeheerder te hebben voor de hele scholengemeenschap. Je krijgt binnenkort een e-mail van je
dossierbeheerder om even kennis te maken. Ook via onze website kan je vanaf begin april de contactgegevens
van je (eventueel nieuwe) dossierbeheerder bekijken.
We blijven inzetten op een klantvriendelijke dienstverlening op maat. Daarbij willen we de klemtoon leggen op
ondersteuning en informatieverstrekking. Daarnaast blijven we een uniek aanspreekpunt voor directies,
schoolsecretariaten en onderwijspersoneel voor alles over de personeelsregelgeving. We hopen dat we door
deze reorganisatie de goede relatie die we hebben opgebouwd met jouw school verder kunnen uitdiepen en dat
we je met onze dienstverlening optimaal kunnen ondersteunen op het vlak van je personeelsbeleid.

Corona-callcenter
Op 11 maart 2020 werd het corona-callcenter van AGODI
operationeel. Meer dan 20 collega’s van alle AGODI-afdelingen
schoolden zich in een recordtempo bij over de coronamaatregelen in
onderwijs. Samen bemanden zij het nieuwe crisisnummer naast hun
‘normale’ job. Dat dat geen sinecure was in de hectische beginperiode
met meer vraagtekens dan antwoorden, hoeven we je niet te vertellen.
De allereerste dag kreeg het callcenter 175 telefonische oproepen te
verwerken! Sindsdien hielpen de collega’s samen met de beide
infopunten voor ouders en leerlingen maar liefst 6.771 mensen verder
met hun coronavragen.
Heb je zelf nog een coronavraag? Dan kan je het callcenter elke
werkdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur bellen op het nummer 02 553 27
46.

