Een nieuw jaar, een jaar vol nieuwe kansen en dromen.
AGODI wenst je een bruisend, leerrijk en verwonderend 2019!
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

Monitor lerarenplatform
Vanaf 21 december 2018 biedt AGODI haar monitor voor het lerarenplatform aan. Vanaf dan kan je voor jouw samenwerkingsplatform het inzetbaarheidspercentage bekijken. Je vindt er ook een overzicht van alle aanstellingen
en vervangingsopdrachten in het lerarenplatform in jouw eigen school. Wekelijks zie je de recentste gegevens.
Hoe meld je aan?
Je meldt aan via Mijn Onderwijs. Je kiest daar BaO of SO. Bovenaan zie je het tabblad: ‘Lerarenplatform’. Door
daarop te klikken opent 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?
AGODI voorziet een instructiefilmpje dat je wegwijs maakt in het nieuwe programma. Via dit instructiefilmpje leer
je hoe je kan sorteren en welke gegevens je waar vindt. Ook de FAQ’s in Mijn onderwijs helpen je.

Vervangingseenheden aanwenden
Een aantal scholen maakte reeds gebruik van de mogelijkheid om vervangingseenheden (afkomstig van nietvervangen afwezigheden) aan te wenden. AGODI heeft vastgesteld dat dat op een correcte manier gebeurd is.
Op dit moment kan AGODI het beschikbare krediet nog niet publiceren, maar het agentschap werkt eraan en
hoopt aan alle scholen tegen de paasvakantie een stand van zaken te kunnen bezorgen.

Adreswijziging na fusie gemeenten
Op 1 januari 2019 fusioneren 15 gemeenten in Vlaanderen en vormen ze 7 nieuwe gemeenten. Zowel de
gemeenten als enkele van hun straatnamen krijgen een andere naam. Dat heeft ook een impact op de personeelsleden uit die gemeenten en hun adres zoals gekend bij AGODI.
Je leest hier wat je moet doen voor jouw personeelsleden:
• Wijzigt enkel de naam van hun gemeente? Dan hoef je niets te doen. AGODI past de naam van de gemeente
automatisch aan.
• Wijzigt een van volgende elementen in hun adres? Dan stuur je een nieuwe zending vóór 22 januari 2019.
 de straatnaam
 het huisnummer en/of busnummer
 de postcode
v.u. Guy Janssens
Administrateur-generaal
Vlaamse Overheid—Agentschap voor Onderwijsdiensten—Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, www.agodi.be

AGODI-academie januari 2019
Schrijf je in voor een opleiding
SO

10-01-19 Thematisch— De omkadering en de globale
puntenenveloppe gewoon SO.

Leerlingen en VAC Antwerpen
personeel
zaal Rubens

9u1516u30

BaO 14-01-19 ABC opleiding voor nieuwe secretariaatsmedewerkers— dag 1

Nieuwe
Brussel
medewerkers Graaf de Ferrarisgebouw

8u4516u

SO

Leerlingensecretariaat

9u1516u30

17-01-19 Thematisch— Leerlingendossier, leerplicht,
toelatingsvoorwaarden, (problematische)
afwezigheden en studiebewijzen.

BaO 24-01-19 ABC opleiding voor nieuwe secretariaatsmedewerkers— dag 2
So

VAC Hasselt
zaal Herckenrode

Nieuwe
Brussel
medewerkers Graaf de Ferrarisgebouw

29-01-19 Thematisch— BuSO — De omkadering en de Leerlingen en Brussel
globale puntenenveloppe
personeel
Hendrik Conscience - 2AB 01

8u4516u
9u1516u30

Jaarverslag 2017 AGODI
Het jaarverslag 2017 is beschikbaar. Dit verslag bevat
ook een overzicht van 10 jaar werking.
Je kan het downloaden via onze website.
De toelichting bij het verslag vind je daar ook.

Veel leesplezier!

Jaarrapport 2017 JoJo-VeVe
Het rapport 2017 JoJo-VeVe is beschikbaar .
Je kan het downloaden via onze website.
Veel leesplezier!

Inschrijvingsdecreet
Door het belangenconflict van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) tegen het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet, staat het voorstel van decreet over inschrijvingsrecht “on hold”. Dat betekent dus dat alle regels van het bestaande inschrijvingsdecreet voor de inschrijvingen voor 2019-2020 van kracht blijven. Veel schoolbesturen toonden
de voorbije maanden interesse om aan te melden en deden hiervoor al de nodige voorbereidingen. Om deze dynamiek niet te stoppen, werd de indieningsdatum voor de aanmeldingsdossiers verschoven. Scholen die geen kampeerrijen willen, hebben de tijd om tot 31 januari 2019 een aanmeldingsdossier in te dienen. Wie kiest voor digitaal aanmelden, kan voor het eerst ook financiële ondersteuning krijgen.
AGODI biedt je ondersteuning op vraag en op maat

•

Je kan een beroep doen op AGODI voor vragen over inschrijvingsrecht en aanmelden.

•

AGODI kan je ook doorverwijzen naar de dichtsbijzijnde lokale overlegplatforms die ervaring hebben met het maken van afspraken tussen scholen over inschrijven en aanmelden.

•

AGODI kan je doorverwijzen naar contactpersonen binnen de onderwijskoepels en het GO! die individuele scholen ondersteunen bij de organisatie van de inschrijvingen en de aanmeldingen.

•

AGODI faciliteert lokaal netoverstijgend overleg tussen scholen over inschrijven en aanmelden en brengt onderwijs en niet-onderwijspartners met elkaar in contact.
Je kan ons bereiken via inschrijvingsrecht.basisonderwijs@vlaanderen.be en inschrijvingsrecht.secundaironderwijs@vlaanderen.be

Guy Janssens met pensioen
Op 13 december 2018 vierde het Agentschap voor Onderwijsdiensten
(AGODI) het afscheid van zijn Administrateur-generaal Guy Janssens.
Op 1 januari gaat hij, na 41 jaar dienst, met pensioen.
Hij overhandigde tijdens deze viering symbolisch de sleutel van AGODI
aan Patrick Poelmans, die vanaf 1 januari 2019 de nieuwe Administrateur-generaal wordt.

Afscheidswoord Guy Janssens
Graag wil ik iedereen bedanken voor de goede samenwerking tijdens mijn loopbaan.
Ik heb de beste herinneringen aan de vele ontmoetingen en deugddoende gesprekken o.a. tijdens de jaarlijkse Ronde van Vlaanderen, waar beleid, administratie en directies samen school maken.
Het was voor mij een eer om voor Onderwijs te mogen werken en zo een steentje te kunnen bijdragen om kinderen
en jongeren kansen te geven.
Ik wens Patrick Poelmans veel succes toe.
AGODI is in goede handen!
Guy Janssens
Administrateur-generaal
guy.janssens@ond.vlaanderen.be

