NIEUWSBRIEF APRIL 2020

Van harte dank!
AGODI dankt iedereen voor alle inspanningen. Het zijn bizarre tijden waarin ongewone maatregelen
gelden. We appreciëren enorm wat je als directeur, secretariaatsmedewerker, leraar, ondersteunend
personeel … allemaal doet. Dank je wel voor je flexibiliteit, creativiteit en inzet. We hopen samen met jou
dat het normale leven stilaan weer zijn gewone gang gaat, maar nu moeten we nog even volhouden.
Samen staan we sterk!
Als ministerie van Onderwijs staan we voor je klaar. We updaten onze webpagina met alle informatie over
het
coronavirus
continu.
Ga
daar
dus
eerst
kijken
voor
meer
informatie:
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus. Telkens als er nieuwe beslissingen zijn, ontvang je
ook een Schooldirect. Heb je nog een vraag,? Dan kan je contact opnemen met je werkstation of
schoolbeheerteam of bellen naar ons callcenter op het nummer 02 553 27 46.
Daarnaast is er nog de nieuwsbrief van AGODI. Krijg je die nog niet? Stuur dan een mailtje naar
agodi@vlaanderen.be.
Een grote dank ook aan leerlingen en ouders
Breng zeker onze dank over aan alle leerlingen en ouders. Voor hen zijn het ook geen evidente tijden:
onzekerheid over inkomsten, over het hebben van een job of net extra moeten werken en ondertussen de
taken van de kinderen opvolgen. We zijn blij te zien dat de overgrote meerderheid van de bevolking de
maatregelen goed opvolgt en zich blijft inzetten.

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

Ronde van Vlaanderen 2020 in mei en juni afgelast
In onze vorige nieuwsbrief stuurden we je een ‘save the date’ voor de Ronde van Vlaanderen in mei en juni. Door
de coronacrisis zien we ons genoodzaakt om de Ronde van Vlaanderen dan af te gelasten. Het is nog niet duidelijk
of de Ronde op een later moment toch doorgaat, of dat we op een andere manier communiceren. In elk geval
houden we je daarvan op de hoogte.

Opleidingen AGODI-Academie geannuleerd
Door de coronacrisis zijn ook alle opleidingen van de AGODI-Academie tot en met eind juni geannuleerd. In
september bieden we normaal nieuwe cursussen aan. Hou onze nieuwsbrief en website in de gaten voor meer
informatie.
Wie ingeschreven is, krijgt een mail dat de sessie niet doorgaat.

Nieuw op Mijn Onderwijs: Personeel
Vanaf nu vinden de personeelsleden er:
• de afschriften elektronische aangifte sociaal risico: de afschriften zijn noodzakelijk en bevatten de gegevens die
AGODI opstuurt naar de RVA en de uitbetalingsinstellingen.
• het aanvraagformulier voor de vakbondspremie (referentiejaar 2019): personeelsleden die aangesloten zijn bij
een vakbond kunnen de premie via dat formulier aanvragen. Ze sturen het formulier rechtstreeks naar hun
vakorganisatie voor 1 juli 2020 en niet naar AGODI. Ze lezen er meer over in de omzendbrief.
•

de fiscale documenten (inkomsten 2019): meer informatie is te vinden in de omzendbrief.

• de individuele rekening (kalenderjaar 2019): ze kunnen er meer over lezen in de omzendbrief en in de
veelgestelde vragen op onze website.
Personeelsleden kunnen er hun mailadres ingeven in hun profiel. Zo kunnen wij ze op een efficiënte manier
bereiken, als dat nodig is. De dossierbeheerders werken namelijk door de coronamaatregelen niet in Brussel en
kunnen dus geen privacygevoelige gegevens met de post versturen.
Let op: Mijn Onderwijs: Personeel werkt niet via Internet Explorer. Laat je personeelsleden Google Chrome, Mozilla
Firefox, Microsoft Edge of Safari gebruiken.

Aangepaste voorwaarden speciale onderwijsleermiddelen
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, geldt een aangepaste werkwijze voor de aanvraag en het gebruik
van speciale onderwijsleermiddelen.
Als de handtekeningen die je voor een aanvraag nodig hebt ontbreken, kan je de aanvraag ook indienen via mail.
De school verklaart in die mail dat de aanvraag gebeurt met akkoord van alle betrokkenen.
Zolang de lessen geschorst zijn, kan de leerling het hulpmiddel meenemen naar huis. Dat kan alleen als het
hulpmiddel noodzakelijk is om thuis de vervangende opdrachten uit te voeren of de lessen vanop afstand te
volgen.
Een tolk Vlaamse Gebarentaal of schrijftolk kan ook op afstand werken of ingezet worden om beeldmateriaal
afkomstig van de leerkracht of aangeboden door de school toegankelijk te maken voor dove leerlingen en studenten.
Heb je toch nog een vraag? Mail dan naar sol.agodi@vlaanderen.be.

