Beste Marie-Jeanne Baelmans,

Nascholingscontinuüm
Onze partner Thomas More heeft heel wat interessante nascholingen op het programma staan,
zowel in Mechelen als in de Kempen.
Een greep uit het aanbod:
• Possible Futures! een inspiratiedag én
een ervaringstraject over wereldburgerschapseducatie
• Talentgedreven werken aan een positieve, succesvolle schoolcultuur
• Geweldloos communiceren: introductie
• Geweldloos communiceren: basis
• Ouders en kinderen begrijpen – begrenzen. Hoe doe je dat als leidinggevende?
• Zelfzorg voor leidinggevenden
Als VLVO-lid krijg je korting bij inschrijving!

Nog meer nascholingsnieuws …
We denken erover na om in samenwerking met Thomas More ook nascholing aan te bieden in
Oost- en West-Vlaanderen. Daarvoor peilen we graag naar jullie verwachtingen. Welke regio,
welke periode….? Vul even deze korte vragenlijst in, en dan kunnen we aan de slag.
Het is de bedoeling om deze cursussen – die passen in de leiderschapspraktijken van het
nascholingscontinuüm – te organiseren in het schooljaar 2019-2020. We zijn naarstig op zoek
naar een gepaste locatie.

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.

DIRECT(ie)ADVIES
Een personeelsvraag die vanuit de academies kwam:
Moet je, ongeacht het vak, alle uren van een afwezige leerkracht vervangen?
Antwoord:
Er is geen verplichting om de vervanger in hetzelfde vak aan te stellen als dat van de titularis.

Maar in dat geval moeten de uren van de vervanger nog altijd in administratieve toestand ato
1, dus niet vacante uren, gemeld worden.
In het verleden werd bij de controle van de urenpakket vastgesteld dat een aantal academies
de uren van de vervanger in de administratieve toestand ato 2, dus vacante uren
doorstuurden. En dat klopt natuurlijk niet, want het gaat over een vervangingsopdracht. Bij de
controle van de urenpakketten, zal dit ook leiden tot een overschrijving van het urenpakket.

LID WORDEN? KLIK HIER!
Meegedaan met de ledenactie en de link voor het nieuwe lid werkt niet? Sorry, niet onze fout
... Probeer deze eens!
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