Beste Marie-Jeanne Baelmans,

Cursus ISL
Vorig jaar de cursus van ISL gevolgd? Goed nieuws dan! Van 26 tot 28 november richten we de
cursus voor modules 4 en 5 in. Hier vind je alle info, inschrijven kan hier.
De startcursus gemist? Geen nood! Van 21 tot 23 november richten we die opnieuw in. Joni
Heard is er klaar voor om jullie mee te nemen op een boeiende driedaagse rond
schoolleiderschap! Info en inschrijven.
De eerste inschrijvingen zijn al binnen!

Registreer je vandaag nog voor de ‘Dag van de Directeurs’ op de
EDUCbeurs
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). Deze promocodes
worden u dan op 27/09 overgemaakt.

Nascholingscontinuüm
We herinneren je graag aan de vormingsavond KLEURRIJK LEIDERSCHAP MET INSIGHTS
DISCOVERY van PXL.
Meer info vind je hier.

DIRECT(ie)ADVIES
In ons DIRECT(ie)NIEUWS van vorige week sloop een fout: de regeling van de plage-uren geldt
NIET voor het secundair onderwijs:
“Kunnen niet met plage belast worden:
- leraren die geen voltijdse betrekking bekleden in het gewoon secundair onderwijs. De
opdrachten op andere onderwijsniveaus (volwassenenonderwijs, basisonderwijs, …) worden
hierbij niet in aanmerking genomen;
- leraren die voltijds zijn aangesteld of benoemd, maar de facto slechts deeltijds werken
doordat ze een verlofstelsel opnemen;
- de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties.”
In het deeltijds kunstonderwijs bestaan de plage-uren niet.

Wist je...
… dat je via dit formulier schoolgerief (boeken, leermiddelen, banken, … ) te koop of gratis
kan aanbieden aan andere scholen. Je aanbod komt op de website van VLVO.
Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks met jou contact opnemen, VLVO is geen tussenpersoon.
Ben je als school op zoek naar tweedehands schoolgerief? Je kan hier je zoekertje plaatsen.
Vraag en aanbod vind je op de website onder aanbod.

LID WORDEN? KLIK HIER!
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