NIEUWSBRIEF MEI 2020

Een ongewone junimaand
Beste directeur, beste secretariaatsmedewerker
De laatste weken krijgen we stelselmatig de toestemming om meer en meer leerlingen weer naar school
te laten gaan. We beseffen dat het moeilijk is om telkens met nieuwe beslissingen rekening te houden en
dat je de afgelopen weken als school het onderste uit de kan hebt gehaald om alles geregeld te krijgen.
Daarom nog eens een welgemeende en oprechte dankjewel voor zoveel flexibiliteit. Vlaanderen mag trots
zijn op zijn schooldirecteurs, personeelsleden en iedereen die bij onderwijs maken betrokken is! Laat
leerlingen in juni weer stralen en genieten van leren in een schoolomgeving.
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

Bevraging over interesse in mondmaskers en handgel
De Vlaamse overheid beschikt over een strategische voorraad mondmaskers (katoenen comfortmaskers) en
ontsmettende alcoholgel (flesjes van 500 ml). Een beperkt deel wordt ter beschikking gesteld van scholen met
noden. In Schooldirect van 13 mei informeerden we daar al een eerste keer over.
Met een meer gerichte bevraging peilt AGODI graag naar de interesse van jouw scholengemeenschap in een
pakket mondmaskers en/of handgel. Ook scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, kunnen de
vragenlijst invullen.
Hou zeker rekening met de volgende zaken:
•

Je haalt de mondmaskers na afspraak zelf af in het centrale verdeelpunt van je provincie.

•

De alcoholgel wordt ten laatste op 19 juni om veiligheidsredenen rechtstreeks van bij de leverancier op het
contactadres geleverd. De contactpersoon krijgt vooraf bericht van de specifieke leveringsdag. Om de levering
in ontvangst te kunnen nemen, moet de contactpersoon die dag aanwezig zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Bezorg ons de ingevulde vragenlijst ten laatste op 5 juni terug.
Zodra het beschikbare materiaal per geïnteresseerde scholengemeenschap of school is toegewezen, bezorgen we
je verdere detailinfo voor de ophaling van de mondmaskers en/of de aanpak van de levering van de alcoholgel.

Extra ICT-toelage voor het basis– en secundair onderwijs
De inzet op afstandsonderwijs leidde tot heel wat verplichte en onverwachte ICT-uitgaven van de scholen. De
Vlaamse Regering besliste daarom om eenmalig een extra ICT-toelage toe te kennen aan elke school die deel
uitmaakt van een ICT-samenwerkingsplatform. De middelen zijn bestemd voor de kosten die de scholen gemaakt
hebben in de eerste fase van de coronamaatregelen vanaf 16 maart 2020 en voor de heropstart vanaf 18 mei
2020. De middelen zijn op 20 mei 2020 uitbetaald en kan je ook gebruiken tijdens het eerste semester van het
schooljaar 2020-2021.

Registraties afwezigheden
Veel scholen sturen dagelijks hun registratie van afwezigheden door. Van harte dank! Sommige scholen registreren
echter R-codes voor leerlingen die wegens de coronamaatregelen niet op school verwacht worden. Merk op dat
we daarvoor de nieuwe X-code hebben ingevoerd.
Vanaf 2 juni 2020 wordt ook opnieuw een afwezigheidsregistratie ingevoerd voor kleuters. De aangepaste
richtlijnen vind je terug in de omzendbrief ‘Tijdelijke registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en
secundair onderwijs vanaf 15/05/2020’ (NO/2020/01). Voor afwezige kleuters gebruik je ook de nieuwe code X.

Ziekteattest bij afwezigheid wegens ziekte
Voor afwezigeheden wegens ziekte moeten je personeelsleden vanaf 20 mei 2020 weer een ziekteattest afgeven.
Was je personeelslid al afwezig wegens ziekte? Dan hoeft hij/zij geen attest met terugwerkende kracht voor te
leggen. Meer informatie vind je op onze coronapagina.

Dataloep: Aan– en afwezigheden
Sinds 18 mei staan er nieuwe Dataloeptoepassingen online over de aan- en afwezigheden. Met rechten op het
thema ‘Statistieken en dataloep (openbaar)’ kan je die voor jouw school via Mijn Onderwijs raadplegen. Sinds eind
vorig schooljaar vind je cijfermateriaal over de kleuterparticipatie van je niet-leerplichtige kleuters en de
problematische afwezigheden van je leerlingen terug. De nieuwe toepassingen leggen de focus op de doorgestuurde
aan- en afwezigheden van je school. Zo kan je tot op de halve dag de doorgestuurde aanwezigheden voor je
niet-leerplichtige kleuters en afwezigheden voor je leerlingen raadplegen. Er wordt ook telkens een aan- of
afwezigheidspercentage berekend door het aantal geregistreerde aan- en afwezigheden van een bepaalde dag af te
zetten op het totale aantal ingeschreven kleuters of leerlingen op die dag. Dat biedt je de mogelijkheid om de
verschillen doorheen het schooljaar op te speuren, vergelijkingen te maken met andere scholen …
Om je wegwijs te maken in de nieuwe toepassingen staan er drie instructiefilmpjes ter beschikking. Die vind je terug
op de pagina van Dataloep op Mijn Onderwijs.
Wist je trouwens dat er sinds kort ook demotoepassingen ter beschikking staan van alle Dataloeptoepassingen via
Mijn Onderwijs? Die zijn identiek aan de toepassingen die via Mijn Onderwijs te raadplegen zijn, maar bevatten
fictieve gegevens.
Bij vragen kan je Eline De Neef contacteren via eline.deneef@ond.vlaanderen.be
Instructiefilmpje aanwezigheden niet-leerplichtige kleuters
Instructiefilmpje basisonderwijs
Instructiefilmpje secundair onderwijs

Niet vergeten: globale puntenenveloppe SO
Het formulier met de overdrachten van resturen PV en BGV voor de berekening van de globale puntenenveloppe kan
je nog tot en met 31 mei 2020 via e-mail bezorgen aan AGODI.

De AGODI-academie gaat digitaal
In onze vorige nieuwsbrief stond dat alle opleidingen van de AGODI-academie door de coronacrisis opgeschort zijn.
Dat betekent echter niet dat we stilgezeten hebben. Achter de schermen hebben we onder andere al
instructiefilmpjes uitgewerkt voor Dataloep. Daarover kon je hierboven lezen. Over arbeidsongevallen maakten we
een animatiefilmpje.

Ronde van Vlaanderen 2020
Onze jaarlijkse ontmoeting op de Ronde van Vlaanderen in de verschillende provincies kan niet doorgaan op de
gebruikelijke manier. Dit jaar gaan we in tweede helft van juni voor een alternatieve, virtuele editie. De onderwerpen
die aan bod komen, lees je binnenkort in een extra nieuwsbrief en via de diverse communicatiekanalen van het
ministerie van Onderwijs.

