NIEUWSBRIEF JUNI 2020

Fijne vakantie!
We wensen jou, al je personeelsleden en alle leerlingen een deugddoende vakantie! We duimen samen
met jullie dat we het nieuwe schooljaar goed kunnen starten.

De Ronde van Vlaanderen gaat digitaal
Door de coronacrisis hebben we de traditionele Ronde van Vlaanderen voor het onderwijs moeten
annuleren. Maar geen nood: het beleidsdomein Onderwijs en Vorming werkte voor jou een alternatieve
en digitale ronde uit. Zoals steeds krijg je informatie over de nieuwe regelgeving. Je kan nu de presentaties
bekijken op een moment dat het voor jou past en over de thema’s die voor jou relevant zijn. Je vindt er
onder andere informatie over aanpassingen of uitbreidingen in de verlofstelsels voor je personeelsleden,
over TBSOB en de vaste benoeming. Daarnaast krijg je uitleg over het lerarenplatform in het
basisonderwijs, de leerplichtverlaging, de matrix in het secundair onderwijs, over de
toelatingsvoorwaarden in 1A en 1B, over de zorgtijdgarantie en ga zo maar door. Ten slotte spreekt
minister Weyts je toe in een filmpje en ook de administrateur-generaal van AGODI, Patrick Poelmans, nam
een filmpje op.
We updaten onze webpagina als er nieuwe informatie beschikbaar is. Neem dus op een later moment ook
zeker nog een kijkje.

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

Aangifte sociale risico’s (ASR)
Net zoals in de sector Werkloosheid worden ook binnen de sector Uitkeringen (ZIMA: ziekte/maladie) enkele
papieren formulieren afgeschaft en vervangen door onderstaande elektronische aangiftes:
•

Het inlichtingenblad – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wordt het e-ASR scenario 1 of ZIMA 001.

•

De aangifte van de werkhervatting wordt het e-ASR scenario 6 of ZIMA 006.

•

De aangifte aangepaste arbeid wordt het e-ASR scenario 2 of ZIMA 002.

Vanaf 1 juli 2020 neemt AGODI die werkgeversverplichting over van de schoolbesturen en inrichtende machten.
Wij voeren bovengenoemde elektronische aangiftes uit. De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) aanvaarden
vanaf 1 juli 2020 de papieren formulieren niet meer.
Lees er meer over.

Uitbetaling verschillende toelagen
AGODI betaalt de volgende toelagen uit:
• het saldo van de werkingsmiddelen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de
centra voor leerlingbegeleiding, de internaten, de pedagogische begeleidingsdiensten en de levensbeschouwelijke
onderwijsinspectie
•

het saldo van de bijkomende werkingsmiddelen internaten (voor internen met een schooltoelage)

• het saldo van de toelage voor nascholing in het gewoon en buitengewoon onderwijs, de centra voor
leerlingenbegeleiding, deeltijds kunstonderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten
•

de toelage aan de scholen met anderstalige nieuwkomers in het gewoon basisonderwijs

•

de gemeenschapsbijdrage aan de internaten (voor internen van ouders zonder vaste verblijfplaats).

Extra ondersteuningsmaatregelen voor de scholen
De Vlaamse Regering heeft verschillende maatregelen genomen om het onderwijs extra te ondersteunen, want
ook hier sloeg de coronacrisis zwaar toe. Een aantal maatregelen bestaat uit extra middelen voor de scholen.
Zo wordt er 8,5 miljoen euro vrijgemaakt om tegemoet te komen aan schade die de scholen geleden hebben,
omdat ze minder inkomsten hebben uit schoolfeesten of eetfestijnen. Een tweede bedrag van maar liefst 24,5
miljoen euro is er om tegemoet te komen in de kosten voor het aanschaffen van mondmaskers,
ontsmettingsmiddelen, extra schoonmaakproducten, poetsbeurten … Ten slotte krijgt het onderwijs 34,3 miljoen
euro voor de IT-werking en schoolinfrastructuur.
In totaal wordt er dus nog 67,3 miljoen euro extra voorzien. De middelen toegekend op basis van deze drie
beslissingen van de Vlaamse Regering worden aan de scholen in één globale som uitbetaald in de eerste helft van
de maand juli.

De nieuwe scholengemeenschappen
Vanaf 1 september 2020 worden opnieuw scholengemeenschappen gevormd voor zes schooljaren.
Het basisonderwijs gaat van 352 scholengemeenschappen naar 328 scholengemeenschappen.
•

56 bestaande scholengemeenschappen stoppen

•

32 scholengemeenschappen zijn volgend jaar nieuw.

Van de 296 scholengemeenschappen die blijven bestaan, veranderen 102 van samenstelling: ze verliezen minstens
één school en/of krijgen minstens één school bij. De gemiddelde scholengemeenschap bestaat uit acht scholen. De
grootste scholengemeenschap bestaat uit 42 scholen, de twee kleinste scholengemeenschappen bestaan elk uit
twee scholen.
Het secundair onderwijs krijgt 116 scholengemeenschappen. Dat is hetzelfde aantal als nu, maar we stellen wel het
volgende vast:
•

vijf scholengemeenschappen worden stopgezet

•

vijf nieuwe scholengemeenschappen worden gevormd

•

88 scholengemeenschappen een ongewijzigde samenstelling hebben

•

23 scholengemeenschappen hebben een gewijzigde samenstelling.

Registreer de getuigschriften basisonderwijs in Discimus
Vergeet niet je in je schooladministratiepakket te registreren welke leerlingen het getuigschrift basisonderwijs
behaalden. Zo kan die informatie uitgewisseld worden via Discimus. Om na de heropstart van de scholen de
onderwijstijd nog ten volle te kunnen benutten, mag je dit schooljaar het getuigschrift basisonderwijs tot ten laatste
7 juli 2020 uitreiken, in plaats van ten laatste op 30 juni 2020.

Recht op leerlingenvervoer
Om het recht op leerlingenvervoer aan te vragen, kunnen buitengewone scholen al verschillende jaren gebruik
maken van de webapplicatie ‘Recht op leerlingenvervoer’. Deze applicatie was voorheen niet gekoppeld aan een
andere databank, waardoor alle noodzakelijke informatie steeds manueel moest ingegeven worden. Vanaf 15 juni
2020 is dat veranderd: de webapplicatie ‘Recht op leerlingenvervoer’ werd geïntegreerd met Discimus. Anders dan
voorheen moet je nu aan het begin van elke aanvraag het stamboeknummer van de leerling invullen. Op basis
daarvan worden de overige relevante leerlingengegevens (= naam, adres, geboortedatum, type en administratieve
groep) automatisch opgehaald uit Discimus.

AGODI-academie: opleidingen voor ‘20-’21
We deelden al eerder mee dat we door de coronamaatregelen onze opleidingen voorlopig niet fysiek laten
plaatsvinden. De laatste maanden zijn we dan ook op zoek gegaan naar digitale alternatieven. Zo laten we de
infosessies over de nieuwigheden in de regelgeving voor het nieuwe schooljaar eind augustus en begin september
online plaatsvinden. Je krijgt er dan meer informatie over.
Je ontvangt eind augustus ook het aanbod van onze thematische opleidingen voor schoolsecretariaten voor volgend
schooljaar.

