Als directeur bent u onze genodigde op de EDUCbeurs!

Ontdek nieuwe trends & tools voor de onderwijsprofessionals! Ook
voor jouw team en school!
1.De EDUCbeurs brengt alle ‘onderwijsprofessionals’ samen in Brussels
Expo van 3 t.e.m. 7 oktober ’18
Een educatieve- en interactieve
onderwijsbeurs waar leerkrachten en
directies van het basis- en secundair
onderwijs zich komen inspireren,
informeren, herbronnen, netwerken,
nieuwe tools ontdekken en testen.

Ons programma?
-40 praktische conferenties en workshopateliers! -240 standhouders : pedagogie, lectuur, ict,
uitstappen, opleidingen, gezondheid, …
-Netwerkzones waar je andere collega’s kan ontmoeten
-Ontspanning en ‘challenger’ in de zone EDUC Games
Je vindt het totale programma terug op www.educbeurs.be.
Kom met je team van leerkrachten en beleef de EDUCbeurs!

2.Dag van de Directeurs op 05 oktober i.s.m. VLVO (Vereniging
Leidinggevenden Vlaams Onderwijs)
Voor de directeurs hebben we op de
EDUCbeurs een aparte zone (EDUCdir) waar
je op 3, 4 en 5 oktober kan kennismaken
met diverse organisaties en bedrijven die u
diensten en producten aanbieden inspelend
op uw schoolmanagement, infrastructuur,
didactische noden, …
Op 5 oktober plannen we samen met
VLVO de ‘Dag van de Directeurs’.
Registreer u via deze link voor 27/09 en bekom uw promocodes waarmee u 2 gratis
uitnodigingen bekomt voor de EDUCbeurs/dag van de directeurs (05/10).
De geregistreerde directeurs en hun genodigde bekomen op 05/10 een vip-treatment op de
EDUCbeurs, nl. ontbijt, conferenties voor directeurs met actuele thema’s, rondgang in de
beurs, netwerkmomenten, directe contacten met potentiële leveranciers in de EDUCdir-zone.
Het programma van die dag vindt u onderaan dit mailbericht terug.

Kom als directeur met een collega en verrijk uw school!
Meer info:
Peter De Voght
EDUCbeurs
Directeur
peter@educbeurs.be
info@educbeurs.be

Programma ‘Dag van de Directeurs’ op 5 oktober 2018
Ontbijt:08.30u – 09.15u
Bezoek aan de beurs: 09.00u – 17.00u
Bezoek beurs (EDUCbeurs en EDUCdir)
240 standhouders over gans België zetten hun diensten, producten, projecten en expertise in
de kijker (pedagogie, lectuur, ict, schooluitstappen, …)
Er is op de EDUCbeurs een zone nl. EDUCdir die specifiek bestemd is voor de directeurs
(schoolmanagement, infrastructuur, didactisch materiaal, …).
Aparte netwerkzones voor directeurs
Conferenties: 09.15u – 10.30u:
“Wegwijs in de doolhof van de verlofstelsels”
Spreker/Expert : Mevrouw Marie-Jeanne Baelmans (VLVO)
Zeker nu er een aantal wijzigingen gebeurd zijn in de verlofstelsels voor het
onderwijspersoneel is het niet altijd evident om een juiste keuze te maken voor jezelf als
leidinggevende of om je personeel correct te informeren. We proberen voldoende handvatten
te geven om hier vlot mee om te gaan.
Een volledig en duidelijk overzicht van de verlofstelsels. We schikken ze volgens ‘reden’ en
bespreken de belangrijkte aspecten: Voor wie? Financiele consequenties? Administratieve
stand? Anciënniteit? Duur? Cummulatie?
11.30u – 12.15u:
“Slecht functionerend personeel : wat kan ik doen?”
Spreker/Expert: Koen Maenhout (advocaat/Alpheus Advocaten)
Invalshoeken:
- DRP (evalueren? tuchtprocedure)
- Welzijnswet (pesterijen; psycho-sociale risico’s)
- Sociaal recht en burgerrechtelijke beëindigingswijzen
- Tijdelijke / vaste benoeming.
14.30u – 15.15u:
“Participatie: jongeren als facebook van jouw school”
Spreker / Expert: Sarah Joos (Pimento)
Jongeren zijn leefwereldexperten. Zij weten als geen ander wat er leeft in de school.
Jongeren bevragen om inzicht te krijgen in de ervaringen en noden van jongeren in je school

levert je daarom veel op. Jongeren enthousiasmeren om zich in te zetten om een positieve
bijdrage aan het klimaat van de school te leveren, misschien zelfs nog meer. Zo’n projecten
zijn niet altijd vanzelfsprekend. Ze vragen veel tijd en inspanning, en vaak blijken ze niet
duurzaam te zijn. In deze lezing krijg je daarom verschillende meteen toepasbare frameworks
aangereikt om jongerenparticipatie (nieuw) leven in te blazen.

www.vlvo.be
Boomgaardstraat, 175 - 2070 Burcht
0497943596 - info@vlvo.be

