NIEUWSBRIEF MAART 2019

Mijn Onderwijs: Personeel van start
Mijn Onderwijs: Personeel is op 19 maart 2019 van start gegaan. Je personeelsleden kunnen daar hun persoonlijke
digitale dossier raadplegen. Vanaf 26 maart 2019 vinden ze er naast hun salarisgegevens ook het aanvraagformulier
voor de vakbondspremie (referentiejaar 2018) en hun fiscale fiche(s) (inkomsten 2018) terug.
Breng je personeelsleden zeker op de hoogte van Mijn Onderwijs: Personeel.

Betaling salaris na staking
Staakte je personeel mee op 20 maart? Als de school de staking ten laatste op woensdagavond 20 maart meldde,
dan wordt dat nog van het salaris van maart 2019 afgehouden. Meldde de school de staking later, dan wordt het
bedrag afgehouden van het loon van april 2019.

Monitor niet-ingevulde vervangingen
Vanaf 5 april 2019 bieden we een monitor voor de niet-ingevulde vervangingen (NIV) aan. Vanaf dan kan je voor
jouw school het aantal opgebouwde en het aantal aangewende vervangingseenheden bekijken. Je vindt er ook een
overzicht van de niet-vervangen afwezigheden die vervangingseenheden genereren en de aanstellingen in die
vervangingseenheden. Je krijgt wekelijks de recentste gegevens.
Hoe meld je aan?
Je meldt aan via Mijn Onderwijs. Je kiest daar BaO of SO.
Bovenaan zie je het tabblad ‘NIV’. Als je daarop klikt,
open je de monitor.
Welke toegang moet je hebben?
Je moet toegang hebben tot het thema ‘Personeel
vertrouwelijk’ om de monitor te kunnen bekijken.
Hoe werkt de monitor?
We zullen een instructiefilmpje voorzien dat je wegwijs
maakt in het nieuwe programma. Ook vind je
bijkomende informatie in de FAQ’s.

Niet vergeten!
Voor de zending van uren praktische vakken (PV) voor de globale puntenenveloppe is de deadline 31 maart 2019.
Voor de aanvraag vrije programmaties en herstructureringen heb je tijd tot 1 april 2019.
v.u. Patrick Poelmans
Administrateur-generaal
Vlaamse Overheid—Agentschap voor Onderwijsdiensten—Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, www.agodi.be

Recht op leerlingenvervoer (NMBS): wijziging procedure vanaf 1 april
Scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen bij AGODI een gesubsidieerd abonnement voor het openbaar vervoer
aanvragen voor leerlingen met recht op vervoer.
Voor een treinabonnement moet elke school momenteel voor elke
rechthebbende leerling een attest ‘Aanvraag van een treinkaart/validatie/
duplicaat in debet’ invullen. Vanaf 1 april 2019 verandert dat en hoeft de
school geen attest meer in te vullen.
Elke rechthebbende leerling heeft voortaan wel een derdebetalersattest
nodig om een gratis abonnement of campuskaart te kunnen afhalen aan het
NMBS-loket. Dat attest bezorgen we, na goedkeuring van het recht op
leerlingenvervoer, via e-mail aan de school.
De gewijzigde procedure om ervoor te zorgen dat rechthebbende leerlingen
zich gratis met de trein naar school kunnen verplaatsen, vind je vanaf 1 april
2019 in de ‘Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer’.

Aanmeldingsprocedure
De inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 zijn in veel scholen volop bezig. In een groot aantal scholen of
gemeenten moeten ouders hun kinderen eerst aanmelden voor ze worden ingeschreven. Aanmelden is het kenbaar
maken van de intentie om een kind in te schrijven tijdens een daarvoor bestemde periode. Pas daarna volgt een
inschrijvingsperiode.
875 scholen in het basisonderwijs en 234 scholen secundair onderwijs maken gebruik van een aanmeldingsprocedure. Dat is voor 132 basisscholen en 90 secundaire scholen de eerste keer.
Op de website van de Commissie inzake Leerlingenrechten vind je, per onderwijsniveau, een kaart met de
fusiegemeenten waar minstens één school gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure.

AGODI-Academie
Schrijf je in. De plaatsen zijn beperkt: opleidingen basisonderwijs — opleidingen SO & DKO: schoolregelgeving —
personeelsregelgeving
Niveau

Doelgroep

Datum

Onderwerp

Plaats

Lokaal

DKO

Directies

01-04-2019

Thematisch - terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking
(TBSOB) specifiek voor DKO

Brussel

Hendrik Consciencegebouw – 1B03
Koning Albert II-laan 15

Basis

Personeelssecretariaat

02-04-2019

Thematisch – verloven

Gent

VAC Gent – 04.02
Koningin Maria Hendrikaplein 70

Basis

Personeelssecretariaat

04-04-2019

Thematisch – ziekteverlof – moederschapsbescherming, bedreiging beroepsziekte en bevallingsverlof

Gent

VAC Gent – 04.02
Koningin Maria Hendrikaplein 70

DKO

Directies

23-04-2019
(volzet)

Thematisch - terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking
(TBSOB) specifiek voor DKO

Gent

VAC Gent - Corneel Heymans
Koningin Maria Hendrikaplein 70

Secundair

Personeelssecretariaat

25-04-2019

Thematisch – verlof tijdelijk andere
opdracht (verlof TAO)

Leuven

VAC Leuven – auditorium
Diestsepoort 6

Wat als er geen brexitdeal is?
Heb je personeel of leerlingen met de Britse nationaliteit? Neem dan zeker een kijkje watje moet doen als er geen brexitdeal
is. We hebben alle maatregelen voor jou samengevat.

Dataloep via Mijn Onderwijs
Op 2 april 2019 komt er een herwerkte versie van de bestaande dataloeptoepassing met de leerlingenaantallen.
Verwacht je niet aan grote wijzigingen. De toepassing kreeg vroeger namelijk al een update. Nu werkt de kaart functionaliteit opnieuw en er zijn extra filtermogelijkheden toegevoegd. Je vindt er trouwens ook de voorlopige aantallen
van 1 februari 2019. Die cijfers zijn nog niet geverifieerd. De definitieve cijfers zijn beschikbaar in de zomervakantie als
het volledige verificatieproces achter de rug is.
Onlangs werden in de toepassing met
de leerlingenkenmerken de definitieve
gegevens
van
schooljaar
20172018 ingeladen. Neem dus zeker een
kijkje in Dataloep Leerlingenkenmerken
op Mijn Onderwijs. Daar vind je de
meest recente gegevens over het
leerlingenprofiel van jouw school terug.

Uitwisselingsmoment tussen opvangpartners en onderwijspartners—
vrijdag 3 mei 2019
Op vrijdag 3 mei 2019 vindt het jaarlijkse uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs plaats. De continue
instroom van anderstalige nieuwkomers en bewegingen in het opvangnetwerk blijven een duidelijke impact hebben op
het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat scholen, schoolbesturen, onderwijskoepels … op de hoogte zijn van de logica waarbinnen opvanginitiatieven opereren. Anderzijds is het ook belangrijk dat de opvangsector zich bewust is van de
logica waarbinnen ons onderwijs functioneert.
In een plenair gedeelte schetsen we een aantal actuele ontwikkelingen en uitdagingen vanuit het onderwijs– en het
opvangperspectief. Bij de toelichting over het onderwijsperspectief richten we de blik zowel op het basis- en secundair
onderwijs als op het hoger en volwassenenonderwijs. Daarnaast voorzien we onder andere een toelichting van Fedasil
over recente en toekomstige tendensen in het opvangnetwerk. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en het
Kinderrechtencommissariaat gaan vervolgens in op de uitdagingen die zij zien.
Na het plenaire gedeelte volgen er workshops. Daarin gaan we dieper in op verschillende thema’s, zoals het versterken
van de samenwerking van scholen rond ex-anderstalige nieuwkomers, de onderwijs-uitdagingen rond volwassen
vluchtelingen, praktijkvoorbeelden rond de toeleiding van anderstalige nieuwkomers naar het basis- en secundair
onderwijs en de rol die LOP’s, lokale besturen en andere lokale actoren kunnen opnemen, kleuterparticipatie bij
vluchtelingen …

Meer informatie over het programma vind je terug via de inschrijvingslink.

