Nieuwsbrief Ge-Negen

Ons leven zou muziek zijn
als we op elk moment
de juiste tonen zouden
vinden.
Dat 2013 een jaar mag zijn
waar veel muziek in zit.

Fijne feestdagen!
Het eerste trimester was weer goed
gevuld met als extraatje de
gezamenlijke studiedag van 8 oktober.
Dank je wel aan allen die op een of
andere manier geholpen hebben.
Zonder deze hulpvaardige handen was
het nooit zo vlot verlopen.
Ook een bedankje aan allen die de
evaluaties ingevuld terug bezorgden.
Zij helpen ons om te kijken wat anders
en misschien beter kan.
Foto’s van deze studiedag vind je op
onze website.
Dank ook aan de leerkrachten die
tijdens de voorbije netwerken hun
kennis en materialen met
enthousiasme deelden met collega’s
van de SG.

Met de feestdagen in zicht, blikken we niet
alleen terug op de voorbije trimester maar
ook op het voorbije jaar.
Hopelijk kan je het jaar, ondanks hier en
daar een struikelblok, met een goed
gevoel afsluiten.
Geniet van de aankomende feesten
samen met je gezin, familie, vrienden, …

Wie kennis en kunde wil
vermenigvuldigen
moet bereid zijn die te
delen

Knijp jezelf af en toe eens in de arm en
realiseer je dat je vakantie hebt. Doe ook
eens gewoon wat je graag doet. Laat het
werk los en laad je batterijen op.
Want … genietbare mensen maken
vakantie genotvol!

https://sites.google.com/site/sggenegen
Nog even onze website in de kijker
plaatsen. Ook hieraan werd de voorbije
maanden verder gewerkt.
Voor onze leerkrachten werden een
aantal nuttige documenten online
geplaatst. Zo vind je hier nu informatie
rond verlofstelsels, arbeidsongevallen en
nog meer. Neem gerust eens een kijkje!
Heb je tips voor collega’s, leuke ideetjes?
Zoek je handboeken? Via het forum kan
je van gedachten wisselen of elkaar
verder helpen.
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Een leuke site gevonden? Geef het door
en de link wordt op de website
geplaatst als site van de dag.
Voorstellen om onze website voor jou als
leerkracht aantrekkelijker te maken, zijn
altijd welkom.
Zo maken we samen een stukje
scholengemeenschap!

Scholengemeenschap Ge-Negen

Nieuw
Personeelsleden die in het verleden
zes maanden
loopbaanonderbreking met een
vijfde voor ouderschapsverlof
hebben opgenomen, kunnen een
bijkomende periode van veertien
(in plaats van vijf) maanden
loopbaanonderbreking met een
vijfde opnemen voor
ouderschapsverlof.
Dit is enkel van toepassing op
personeelsleden die voor 1
september 2012 het
ouderschapsverlof met een vijfde
hebben opgenomen gedurende
een periode van zes maanden
omdat zij volgens de toen

geldende regelgeving slechts recht
hadden op zes maanden
gedeeltelijke
loopbaanonderbreking met een
vijfde. Kiezen zij nu opnieuw voor
ouderschapsverlof in de vorm van
een loopbaanonderbreking met
een vijfde, dan mogen zij veertien
maanden bijkomend opnemen.
Gedurende de laatste vijf maanden
van deze veertien maanden
ontvangt het personeelslid enkel
een onderbrekingsuitkering van de
RVA als het kind geboren of
geadopteerd is op of na 8 maart
2012.

j

Even stil worden
Niet alles in het leven is te organiseren
soms overkomt je iets wat je helemaal niet wil.
23 november overleed Ellie Clijsters op 55-jarige
leeftijd. Ondanks haar levenslust, optimisme en kracht
heeft zij de strijd tegen haar ziekte niet kunnen
winnen.
Ellie was jaren actief als administratief medewerker in
Kleine-Brogel en Grote-Brogel.
Als personeelsafgevaardigde vertegenwoordigde zij
de school van Grote-Brogel in het OCSG.
Ellie was een goedlachse, hartelijke, warme vrouw
die in beide scholen een enorme leegte achterlaat.
Onze gedachten gaan uit naar de collega’s maar
ook naar haar familie. Wij wensen hen veel sterkte
toe om dit verlies een plaatsje te geven.

Denk in mogelijkheden
niet in beperkingen
en een wereld gaat voor je open!
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