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Mail niet leesbaar? Klik hier.

Beste Marie-Jeanne Baelmans,

Er is meer dat ons verbindt dan wat ons scheidt …
Dat dachten we toen we in 1998 beslisten om de ODVB, de Organisatie Directeurs Vlaams
Basisonderwijs op te richten als NETOVERSCHRIJDENDE organisatie. Dat dachten we ook toen
we in 2013 gesprekken aangingen met secundair en deeltijds kunstonderwijs om de
NIVEAUOVERSCHRIJDENDE Vereniging voor Leidinggevenden Vlaams Onderwijs, op te richten.
En dat denken we nog steeds nu morgen de ODVB helemaal opgaat in de VLVO.
Tot welk net of niveau we ook behoren, leidinggevenden in het Vlaams onderwijs staan voor
dezelfde uitdagingen, komen dezelfde problemen tegen en hebben dezelfde opdracht: een
team leiden dat moet zorg dragen voor onderricht, opvoeding en ontwikkeling van onze
kinderen en jongeren.

Nieuwe naam, nieuw kleedje, nieuwe mensen
Voortaan geen Adviesje of Nieuwsbrief meer maar DIRECT(ie)NIEUWS. Hetzelfde concept maar
een ander kleurtje. Heel toevallig valt met deze samensmelting het verschijnen van een
nieuwe, tweede directeur samen. Erwin Scheltjens (DKO) en Marie-Jeanne Baelmans (BaO)
vormen vanaf morgen het directieteam.
Bovendien moest onze trouwe administratieve medewerker, Els Fockedey, ons verlaten. Ze
wordt vanaf morgen opgevolgd door Lieve Vermeerbergen. Maaike Danneels blijft als
publiciteitsverantwoordelijke ICT-vrouw.

Bereikbaarheid
Maaike is bereikbaar op maaike@vlvo.be. Zij is degene die verantwoordelijk is voor de logins
en dergelijke.
Lieve kan je elke voormiddag tussen 8.45 en 11.30 uur bereiken op het nummer 0474 30 40 78
en verder via lieve@vlvo.be voor alles wat met ledenadministratie te maken heeft.
Met alle andere vragen, ook DIRECT(ie)ADVIES voor onze leden, kan je terecht op
erwin@vlvo.be en info@vlvo.be (Marie-Jeanne). In heel dringende gevallen kan je ook terecht
op 0497 94 35 96.
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Wat bieden wij?
Onze leden
• genieten van de gratis dienst DIRECT(ie)ADVIES. Met vragen over organisatie,
personeelsbeleid, administratie, verlofstelsels, bestuurlijke zaken, juridische problemen,
... kan u terecht op info@vlvo.be. Voor juridisch advies doen wij beroep op een advocaatonderwijsspecialist.
• krijgen een gratis agenda 2017-2018 en kunnen deze ook bijbestellen aan 20 euro per
stuk. Het is een handige agenda in vierkleurendruk met daarbovenop een bedrijvengids
voor scholen.
• hebben toegang tot de ledenpagina’s op onze website. Hier vindt u een wekelijks verslag
van de onderwijscommissie.
• genieten een voordeeltarief indien zij wensen gebruik te maken van onze professionele
coaching.
• genieten een voordeeltarief voor het bijwonen van onze symposia.
• worden automatisch lid van ESHA (de European School Heads Association), zonder extra
kosten.

Nieuw rekeningnummer
Alle betalingen voor lidgelden, symposia, agenda’s, … mogen voortaan gebeuren op het
rekeningnummer van VLVO: BE53 0689 0139 4553.

LID WORDEN? KLIK HIER!
www.vlvo.be
Boomgaardstraat, 175 - 2070 Burcht
0497943596 - info@vlvo.be

Indien u in de toekomst geen mail meer van ons wenst te ontvangen, klik hier.
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