BAO, SO, DKO, CLB - Meelooptraject directeur
Vanaf 1 maart 2021 kunnen onderwijsinstellingen een personeelslid
gedurende een bepaalde periode laten meelopen met een of
verscheidene ervaren directeurs. Je kan zo’n meelooptraject aanvragen
bij AGODI. De aanvraag moet in principe één maand voor de
ingangsdatum van het traject bij het agentschap worden ingediend.
Omdat dat voor 1 maart 2021 niet meer kan, zal AGODI alle aanvragen
die vóór 1 maart zijn ingediend zo snel mogelijk behandelen. Meer
informatie vind je in de omzendbrief.

Alle niveaus - Eenmalige vaste benoeming op 1 juli 2021 in
wervingsambten
Op 1 juli 2021 is er een eenmalige vaste benoeming in wervingsambten.
Een inrichtende macht (IM) moet de eenmalig vaste benoemingen voor
15 juni 2021 onder specifieke voorwaarden vacant verklaren. Voor de
personeelsleden die in aanmerking komen voor een vaste benoeming
op 1 juli 2021 gelden ook eenmalige specifieke voorwaarden en een
bepaalde volgorde die de IM moet hanteren bij het toewijzen van een
vaste benoeming. Breng je personeel zeker op de hoogte.
Alle informatie vind je in de omzendbrief.

Alle niveaus - Voorschotten op de werkings- en nascholingsmiddelen
Het basisonderwijs, secundair onderwijs, de internaten, clb’s en Syntra’s kregen op 29 januari 2021
de voorschotten van hun werkingsmiddelen.
De voorschotten van de nascholingsmiddelen voor het basisonderwijs, secundair onderwijs,
deeltijds kunstonderwijs, clb’s en pedagogische begeleidingsdiensten worden betaald op 26
februari 2021. De pedagogische begeleidingsdiensten en de inspectie van levensbeschouwelijke
vakken krijgen dan ook het voorschot van hun werkingsmiddelen.

BaO en SO - Wijziging samenstelling ondersteuningsnetwerk 2021-2022
Wijzigingen aan de samenstelling van ondersteuningsnetwerken kunnen tot 1 maart gemeld
worden via het formulier dat gaat als bijlage 1 bij de omzendbrief. Contact opnemen met AGODI
kan via mail naar ondersteuningsnetwerken.agodi@vlaanderen.be.

Alle niveaus - Individuele rekening 2020
Vanaf 26 februari 2021 vind je de individuele rekening kalenderjaar 2020 op Mijn Onderwijs:
Personeel. Het document biedt een overzicht van de maandelijkse salaris- en andere betalingen
(vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging) die de personeelsleden tijdens het
voorgaande kalenderjaar ontvingen, aangevuld met informatie die meegedeeld is aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Personeelsleden kunnen er meer over lezen in de
omzendbrief en in de veelgestelde vragen op onze website.

Alle niveaus - Voordelen alle aard (VAA) via AGODI
Vanaf 1 januari 2021 neemt AGODI de verplichtingen bij de toekenning van VAA over van je
school. Dat zijn voordelen die je als werkgever gratis of tegen een persoonlijke bijdrage toekent
aan je personeelsleden boven op hun salaris. Daarop zijn sociale en/of fiscale inhoudingen
verschuldigd en ze worden in mindering gebracht van het salaris. Lees de omzendbrief.

Alle niveaus - Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen
Wil een personeelslid gebruik maken van het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens
medische redenen? We hebben de informatie daarover verduidelijkt en het aanvraagformulier
aangepast in de omzendbrieven PERS/2007/07 en 13AC/B.Ph./SH/js. Goed nalezen alvorens een
aanvraag in te dienen is de boodschap.

Alle niveaus - Vergeet niet je vervoerskosten voor woonwerkverkeer in te dienen!
Heb je personeelsleden die met de fiets of met het openbaar vervoer
komen werken? Dan heb je recht op een terugbetaling voor hun
gemaakte kosten. Voor het jaar 2020 moet je de aanvragen ten laatste
op
28
februari
2021
sturen
naar
vervoerskosten.agodi@ond.vlaanderen.be.
Je gebruikt daarvoor het formulier bij de omzendbrief ‘Volledige
tenlasteneming door de werkgever van de vervoerskosten voor het
openbaar vervoer naar en van het werk. Toekenning van een
fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer’ met als referentie
13AC/CR/JVM/JS.
Meer informatie vind je nog op onze website.

BaO en SO - Terugvordering reiskosten 'onderwijs aan huis' kalenderjaar 2020
Nog ten laatste op 28 februari 2021 dien je de reiskosten voor onderwijs aan huis in. Voor
het basisonderwijs vind je in de omzendbrief BaO/97/5 als bijlage 3 het terugvorderingsformulier en
meer informatie in punt 5.6. Voor het SO vind je in de omzendbrieven SO/2005/05 en
SO/2005/06(BUSO) als bijlage 2 het terugvorderingsformulier en meer informatie in punt 2.7.

DKO

-

Indexering

inschrijvingsgelden

Volgend schooljaar stijgen alle tarieven van het inschrijvingsgeld door
een indexering. Volwassenen betalen nu 320 euro voor hun inschrijving
in het deeltijds kunstonderwijs. Als ze recht hebben op het verminderde
tarief betalen ze 135 euro. Bij de jongeren bedraagt het volledige tarief
69 euro, het verminderde tarief 45 euro.

AGODI-academie
Alle personeelsleden krijgen in maart het aanvraagformulier
vakbondspremie. Een overzichtelijke animatie van de AGODI-academie
verduidelijkt alvast wat je met dat formulier moet doen.
We voegen de animatie toe aan ons YouTube-kanaal. Abonneer je nu
om op de hoogte te blijven van alle updates.

Klik hier om je uit te schrijven.

