Veel succes!
2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het ‘coronajaar’. Begin dit
jaar hadden we nooit verwacht dat zo veel zekerheden op de helling
kwamen te staan. We weten dat iedereen in het onderwijs al
ontzettend zijn best gedaan heeft om alles in goede banen te leiden en
om de leerlingen op alle mogelijke manieren kennis bij te brengen. Van
harte dank voor jullie blijvende inzet. En vooral: een goede start van
het schooljaar gewenst!

Om het nieuwe schooljaar goed in te zetten ontvang je onze nieuwsbrief in een nieuw jasje. Zo
krijg je alle informatie nog overzichtelijker. Hou zeker je mailbox elke laatste donderdag van de
maand in het oog voor een nieuwe nieuwsbrief.
Patrick Poelmans
Administrateur-generaal

Bevraging over interesse in mondmaskers
Heeft jouw scholengemeenschap een grote nood aan katoenen
comfortmaskers? Geef dan je interesse door in onze vragenlijst, ten
laatste op vrijdag 11 september 2020. Behoor je als school niet tot een
scholengemeenschap, dan kun je de vragenlijst ook invullen.

•

•
•

Kijk eerst of er een effectieve nood is; de strategische voorraad
is enkel bedoeld voor scholengemeenschappen met een
tekort.
We bezorgen je verdere info voor de ophaling, zodra het
beschikbare materiaal is toegewezen.
Na afspraak haal je zelf de mondmaskers af in het centrale
verdeelpunt van je provincie.

Zendingen bij de start van het schooljaar
Stuur ons zo snel mogelijk:
•

•

de gegevens voor de dossierbehandeling van je
personeelsleden. In onze jaarkalender vind je per
onderwijsniveau de datum waarop we de betaling voor die
maand afsluiten. Bezorg ons ten laatste twee dagen voor die
datum de zending.
de zendingen van de onbezoldigde dienstonderbrekingen
(zoals loopbaanonderbreking, zorgkrediet, ziekteverlof …).
Richt je ook hier op de datum van het afsluiten van de betaling.
Zo vermijden we dat personeelsleden een terugvordering
krijgen.

Deadline indienen document G voor academies van het DKO
Op 18 juni bezorgde AGODI de academies van het Deeltijds Kunstonderwijs via Mijn Onderwijs
een overzicht van hun administratieve toestand op 1 september 2020 (document G). Lees de
gegevens in het document grondig na en pas aan waar nodig. Stuur het document – ook als er
geen
aanpassingen
zijn
–
ten
laatste
op
30
september
2020
naar:
deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be.

Mijn Onderwijs: Personeel

•

•

Komen er nieuwe personeelsleden in dienst op je school?
Verwijs hen dan zeker naar Mijn Onderwijs: Personeel, hun
persoonlijke en beveiligde website. Ze vinden er alles terug
over hun salaris, fiscale fiche(s), aangifte sociale risico's ...
Laat je personeelsleden hun mailadres ingeven in hun profiel.
Zo kan hun dossierbeheerder hen op een beveiligde manier
contacteren. Documenten kunnen niet langer met de post
opgestuurd worden, omdat de dossierbeheerders door de
coronamaatregelen nog altijd van thuis uit werken.

•

Met de salarisbrief van september ontvangen de
personeelsleden die hun mailadres opgaven, een eerste
attendering.

Lees meer op onze website.

Registratie afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs tijdens het schooljaar 20202021
Het registreren van afwezigheden van leerlingen verloopt grotendeels opnieuw zoals vóór
corona. Het uitgangspunt blijft wederzijds vertrouwen en open dialoog. Lees meer in de
omzendbrief.
•
•

•
•

De twee tijdelijke codes (N en X) blijven van kracht in schooljaar 2020-2021.
De B-code voor problematische afwezigheid kun je ook gebruiken bij een leerling die
weigert deel te nemen aan afstandsonderwijs zonder gegronde reden. Je maakt daar als
school een inschatting van.
Je leest over hoe je de afwezigheden van leerlingen in quarantaine moet registreren.
Er worden opnieuw afwezigheidsattesten gevraagd.

Onenigheid over verslag voor toegang tot het buitengewoon
onderwijs?
Soms zijn ouders, school en CLB het niet eens over het al dan niet
afleveren van een verslag voor een individueel aangepast curriculum
of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs; of over de inhoud van
dat verslag. Is dat het geval? Dan kunnen ouders een
bemiddelingsverzoek indienen bij de Vlaamse
Bemiddelingscommissie. Je vindt op de webpagina ook het
bemiddelingsverzoek en meer informatie.

Presentaties Ronde van Vlaanderen online
Net voor de zomervakantie zetten we een hele reeks presentaties over
nieuwe regelgeving online. Door de coronacrisis konden we jammer
genoeg geen traditionele Ronde van Vlaanderen houden. Je kan de
filmpjes en de presentaties nog steeds bekijken. We merkten dat al
vele directies dat deden.

AGODI-academie – Opleiding schoolsecretariaten
We organiseren onze infosessies over de nieuwigheden in de regelgeving digitaal. Je vindt alle
informatie op onze website. Bekijk de overzichtspagina van het basisonderwijs en de
overzichtspagina voor het secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs.

Klik hier om je uit te schrijven.

