NIEUWSBRIEF APRIL 2020

We blijven doorgaan!
Beste directeur, beste secretariaatsmedewerker
Op 15 mei krijgen de eerste klassen weer les op school. We beseffen dat de opgelegde voorwaarden niet
evident zijn en daarom willen we uitdrukkelijk onze appreciatie uitdrukken. We hebben ons de afgelopen
tijd heel flexibel moeten opstellen en zijn allemaal met nieuwe werkvormen in contact gekomen. Iedereen
doet zijn uiterste best om de achterstand bij elke leerling zo minimaal mogelijk te houden. We zien eens te
meer hoeveel engagement en creativiteit er in het onderwijs aanwezig is. Dank daarvoor!
Met vriendelijke groeten
Patrick Poelmans

Administrateur-generaal

v.u. Patrick Poelmans
Administrateur-generaal
Vlaamse Overheid—Agentschap voor Onderwijsdiensten—Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, www.agodi.be

Uitbetaling toelage ICT-coördinatie
Op 29/04/2020 ontvingen scholen voor gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs en de academies
van het deeltijds kunstonderwijs de toelage voor ICT-coördinatie. Meer info vind je in de omzendbrief
GD/2003/04.

Ondertekende documenten vrije programmaties gewoon SO
Door de coronacrisis hanteerden we een aantal soepelere procedures voor het insturen van de documenten voor
de melding van vrije programmaties voor het gewoon SO (deadline daarvoor was 1/4). Na ondertekening hoef je
die documenten NIET op te sturen naar AGODI. Leg ze alleen ter inzage klaar op je school.

Programmaties en fusies internaten
Programmaties en fusies van internaten meld je tegen 15 mei aan AGODI. Daarvoor gebruik je bijlage 1 en 3 van de
omzendbrief SO17. De startdatum van het nieuwe of het geherstructureerde internaat is 1 september 2020. Meer
informatie vind je eveneens terug in de omzendbrief.

Vakantiegeld 2020
Personeelsleden in het onderwijs krijgen hun vakantiegeld op 25 mei 2020. Lees er meer over op onze website.

Aanvullend vakantiegeld voor personeelsleden jonger dan 25
Nieuwe personeelsleden die op 31 december 2019 jonger waren dan 25, kunnen aanvullend vakantiegeld voor
schoolverlaters krijgen. Breng je personeelsleden zeker op de hoogte.
Wie denkt dat hij/zij in aanmerking komt, bezorgt het ingevulde aanvraagformulier zo snel mogelijk aan het
werkstation. Meer informatie.

Spilindex overschreden
In de maand februari is de spilindex overschreden. Vanaf 1 april 2020 stijgt het salaris daardoor met 2%. De nieuwe
indexcoëfficiënt voor de salarissen is 1,7410.

AGODI-academie
Alle opleidingen van de AGODI-academie zijn opgeschort door de coronacrisis.

