Onderwijs anno 2021
Beste directeur, beste secretariaatsmedewerker
De eerste maand van 2021 is al bijna voorbij. Iedereen kijkt reikhalzend uit naar de vaccins en naar een normalisatie
van ons leven, ook van het schoolleven. We zien dat alle scholen hun uiterste best doen om in deze ongewone tijden
het onmogelijke te doen: voor hun leerlingen, voor hun personeel, voor de ouders. We beseffen dat jullie enorm flexibel
moeten zijn, jullie zelf moeten heruitvinden, maar jullie doen dat ook, elke dag opnieuw. Onze oprechte en grote dank
daarvoor. Elk personeelslid in het onderwijs, elke leerling heeft dit schooljaar al een steen verlegd.
Nog even doorzetten. We geraken er uiteindelijk wel!
Met vriendelijke groeten
Patrick Poelmans
Administrateur-generaal

Alle niveaus – Voorschotten werkingsmiddelen
Het basisonderwijs, secundair onderwijs, de internaten, CLB's en Syntra’s krijgen op 29 januari 2021 de voorschotten
van hun werkingsmiddelen.

BaO en SO – Sluiting scholen
Sluit je school volledig of gedeeltelijk als gevolg van een clusterbesmetting of overmacht? Meld dat dan zeker aan
AGODI op scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be of scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be.
De volledige procedure die je moet volgen bij (gedeeltelijke) sluiting, lees je na op de website van onderwijs.

Alle niveaus – Jaarkalenders
De jaarkalenders voor het basis- en secundair
onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, en de centra
voor leerlingenbegeleiding staan op de homepagina
van AGODI. Bekijk ze regelmatig om te weten
wanneer je ons documenten moet bezorgen,
wanneer er bepaalde deadlines zijn en om na te gaan
of er geen deadlines aangepast werden.

BaO en SO – Dubbele inschrijvingen op teldag 01-02-2021
Leerlingen die in meerdere scholen tegelijk ingeschreven
zijn, zijn op de teldag maar in 1 school subsidieerbaar of
financierbaar. Ga na of er in jouw school overlappende
inschrijvingen zijn via je schooladministratiepakket en de
terugkoppelingsrapporten (op te vragen via Mijn
Onderwijs). Pas eventueel de inschrijvingsgegevens aan.

BaO en SO – Melding nieuw schoolbestuur of verandering van schoolbestuur
Veranderde jouw school dit schooljaar van schoolbestuur? Of is jouw schoolbestuur nieuw dit schooljaar? Dan moet
je dat aan AGODI melden. Meer informatie hierover vind je terug in de omzendbrief BaO/97/10 (voor het gewoon
basisonderwijs) of in de omzendbrief BaO/97/9 (voor het buitengewoon basisonderwijs).

BaO en SO – Dataloep: Update afwezigheden en leerlingenkenmerken
In Dataloep vind je nu alle gegevens uit het schooljaar 2019-2020. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen door
corona.

BaO – Kleuterparticipatierapport
AGODI publiceerde voor elke school op donderdag 7 januari 2020 het eerste kleuterparticipatierapport voor het
schooljaar 2020-2021 via Mijn Onderwijs. Dat rapport bevat de aanwezigheidsgegevens over de kleuters van de school
tot aan de kerstvakantie. Het tweede kleuterparticipatierapport volgt na de paasvakantie.

Die rapporten zijn een werkinstrument voor de scholen. Het doel van deze rapporten is:
•
•
•

Scholen informeren over het aanwezigheidsritme van elke kleuter tot de kerstvakantie. Zo hebben scholen een
zicht op de groep van kleuters die mogelijk te weinig aanwezig is.
Scholen ondersteunen om acties te ondernemen voor kleuters over wie zij zich zorgen maken.
Scholen toe te laten acties rond aanwezigheden te evalueren.

Nog vragen over kleuterparticipatie? www.kleuterparticipatie.be of kleuterparticipatie@vlaanderen.be

DKO – Aanvraag onderwijsbevoegdheid en programmaties
De aanvragen voor onderwijsbevoegdheid en programmaties
voor schooljaar 2021-2022 vul je vanaf nu in met het e-formulier
via Mijn Onderwijs. Je hebt daarvoor toegang nodig tot een
instelling van het deeltijds kunstonderwijs en tot het thema
‘Structuur en organisatie openbaar’. De formulieren zijn
beschikbaar in de week van 25 januari 2021. Lees meer
informatie.

Alle niveaus – Salarisverhoging vanaf 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 krijgt het onderwijspersoneel een salarisverhoging van 1,1% tegenover augustus 2018. In
september 2018 was er al een eerste verhoging met 0,3% in vergelijking met de maand ervoor. Nog vanaf 1 januari
2021 is er een bijkomende loontrap ingevoerd op 36 jaar geldelijke anciënniteit. De nieuwe salarisschalen vind je terug
via de website van Onderwijs Vlaanderen.
Alle niveaus – Maandelijkse nettolonen stijgen
Jaarlijks worden de schalen van de bedrijfsvoorheffing aangepast. Voor inkomsten toegekend of betaald vanaf 1
januari 2021, wordt er nu minder bedrijfsvoorheffing ingehouden. De maandelijkse nettolonen stijgen dus met een paar
euro. Bereken je bedrijfsvoorheffing.
Alle niveaus – Vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten
Nog op 1 januari 2021 wijzigen de bedragen van de vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten. Om de
bedrijfsvoorheffing correct te kunnen berekenen, moet AGODI in het bezit zijn van de volledige, correcte en actuele
gegevens over de gezinstoestand van je personeelsleden. Zorg er dus zeker voor dat je personeelsleden de juiste
informatie doorgeven.

Alle niveaus – Voordelen alle aard
Vanaf januari 2021 nemen AGODI en AHOVOKS de verplichtingen verbonden aan de toekenning van voordelen alle
aard over van de instellingen. Het gaat om voordelen die de werkgever gratis of tegen een persoonlijke bijdrage toekent

boven op het salaris. Er zijn ook sociale en/of fiscale inhoudingen op verschuldigd. Ze worden in mindering gebracht
van het salaris. Meer details lees je binnenkort in de omzendbrief.

Alle niveaus – Nieuwe personeelsleden?
Heb je nieuwe personeelsleden? Maak hen dan zeker wegwijs op Mijn Onderwijs: Personeel. Daar vinden ze alle
informatie over hun salaris en elektronisch dossier. Ze vinden er ook hun contactpersoon in het werkstation.

Rapport Ziekteverzuim
We zien al een aantal jaar een stijging van de afwezigheid wegens ziekte
bij het onderwijspersoneel. Het ziekteverzuimpercentage lag in 2019 op
4,65%. Daarin zaten ook de eendagsziekten. Psychosociale aandoeningen
zijn de grootste reden voor een afwezigheid. Lees er alles over in het rapport
Afwezigheden naar aanleiding van ziekte 2019.

AGODI-academie
We werken verder aan het online aanbod van opleidingen.
•

•

•

•

We ontwikkelden alvast een overzichtelijke animatie die verduidelijkt welke stappen een leraar met een
onderwijskwalificatie uit een lidstaat van de EER of Zwitserland moet nemen om een professionele erkenning
bij AGODI aan te vragen.
Ben je werkzaam in het basisonderwijs? Noteer dan zeker al 25 maart in je agenda. Dan organiseren we
een webinar 'Discimus'. In juni staat nog een webinar 'Verificatie' gepland. Meer info volgt via onze website en
in de volgende nieuwsbrieven.
Voor het secundair onderwijs werken we aan een digitaal alternatief voor de opleidingen 'Stappen in de
schoolloopbaan BUSO', 'Omkadering en globale puntenenveloppe SO' en 'Leerlingenvervoer in het
buitengewoon onderwijs'.
Verder komt er ook nog een digitaal alternatief voor de opleiding ‘Ziekteverlof’. Hou dus zeker onze website en
ons youtube-kanaal in de gaten.

Klik hier om je uit te schrijven.

