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.

EDUC beurs
Niet vergeten: hou 5 oktober vrij voor de Dag van de Directeurs op de EDUC beurs.
Je hoort er nog van! Houd je mailbox in de gaten op 5 september …

Reglementering
Er is heel veel reglementering gewijzigd de voorbije zomer ...
Aangepaste documenten:
Vaste benoeming en vacantverklaring
Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief
arbeidsongeschikt personeelslid na een beslissing van MEDEX
Zorgkrediet
BaO
Archivering leerlinggebonden documenten
Maximumfactuur
Indiensttreding - bekwaamheidsbewijzen BaO
Informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement BaO
Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het BaO
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering BaO
Personeelsformatie BaO
Personeelsformatie BuBaO
Programmatie en rationalisatie in het BuBaO
Schoolverandering
Toelatingsvoorwaarden en verslag voor leerlingen in het buitengewoon
basisonderwijs

SO
Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs
en het deeltijds secundair onderwijs
Ambt van directeur en pakket “uren leraar” in het voltijds secundair onderwijs
Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten
Het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

DKO
Ambtshalve concordantie DKO en personeelsaspecten van de regelgeving over de
Kunstacademie in het DKO

Leerlingen evalueren in het DKO
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het DKO
Nieuwe documenten:
BaO
Lerarenplatform in het basisonderwijs
Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basisonderwijs
SO
Lerarenplatform in het secundair onderwijs
Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het secundair onderwijs
Programmatie in het voltijds gewoon secundair onderwijs
DKO
Omkaderingsberekening en personeelsformatie in het deeltijds kunstonderwijs

DIRECT(ie)ADVIES
VLVO biedt een gratis dienst aan voor haar leden. Heb je vragen over: organisatie,
personeelsbeleid, einde loopbaan, administratie, verlofstelsels, betalingen,
bestuurlijke zaken, juridische problemen, … dan kan je terecht op info@vlvo.be.
Vraag in de kijker:
VRAAG
Wij hebben 17 GOK-uren gekregen voor de 1ste graad, 13 voor de tweede en derde.
We zouden graag 8 uur van de 17 (1ste graad) op de noemer 20ste willen zetten.
Dus niet 17/22 maar 9/22ste en 8/20ste. Mag dit? Ik heb gelezen dat je de uren
eerste graad mag aanwenden voor andere graden in functie van doelen in je
beleidsplan.
ANTWOORD
Dat mag inderdaad. Die uren mogen aangewend worden onder gelijk welke noemer
maar moeten ingezet worden voor gelijke onderwijskansen.

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.
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