Nieuwsbrief Ge-Negen

Prettige
en
zonnige
vakantie!

Fijne vakantie!
2 maanden, net geen 9 weken, 62
dagen, 1488 uren, 89280 minuten,
5356800 seconden. Vakantie, grote
vakantie.
Vakantie is niet de warmste zon, de
mooiste stranden, de chicste hotels of
de beste restaurants.
Vakantie is van ‘alles op tijd’ naar
‘alles op zijn tijd’. Niet op de klok kijken.
Langzaam, gewoon omdat het kan.
Geen zorgen om je gebrek aan
inspiratie of je overdosis vrijheidsdrang.
Doen wat je leuk vindt. Loslaten,
onthaasten, ontspannen. Niks moet en
niksen mag.
Laat je verrassen en op sleeptouw
nemen. Geniet bewust van kleine

dingen. Kook eens extra uitgebreid of laat
je gewoon bedienen. Spring op je fiets,
maak een pittige wandeling of droom weg
in je eigen tuin.
En als de regen de kleuren vervaagt, neem
dan een goed boek of doe dat klusje dat
je al de hele vakantie uitstelt. Niet omdat
het moet, maar omdat het nu wel kan.

Doe als een kind.
Zing
zelfverzonnen
liedjes.

Vakantie …
In je zetel in slaap vallen en dromen dat je
in de zevende hemel bent.
Wij wensen iedereen een hemelse
zomervakantie toe.

Veel succes
Succes aan onze kleutertjes die het
kleuterklasje vaarwel zeggen en met
verlangen en de nodige kriebels
uitkijken naar het eerste leerjaar.
Succes ook aan de schoolverlaters die
de vertrouwde schoolpoort wellicht
met gemengde gevoelens dicht doen.
Hopelijk worden ze in de nieuwe school
warm onthaald en met evenveel zorg
omringd als de voorbije jaren.
Ook voor een aantal leerkrachten is
het weer ongeduldig afwachten wat
het volgende schooljaar voor hen in
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petto heeft. Sommigen hebben een lange
periode in een school gewerkt en nemen
met spijt afscheid, hopend op …
Weer anderen geven hun leven een
nieuwe wending of zetten een punt achter
een goedgevulde loopbaan.
Ook binnen het directieteam wijzigt er wat
vanaf september. Mieke Vliegen, die sinds
1996 directie is in Grote-Brogel, geeft de
fakkel door aan Hugo Swennen met wie ze
sinds september 2006 samenwerkt.
Kinderen, collega’s …
dank je wel en veel succes!
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Samen sterker op de klasvloer
Begin juni keurde de Vlaamse regering
de pre-waarborgregeling in functie
van het M-decreet goed. Hierin
bepaalt de regering dat de in het
buitengewoon onderwijs vrijgekomen
lestijden en uren (onder invloed van
het M-decreet) volgend schooljaar
aangewend worden om het gewoon
basisonderwijs te ondersteunen via
co-teaching. Dit via het pilootproject
‘Samen sterker op de klasvloer’.
Pilootscholen ondersteunen
leerkrachten en teams van scholen
gewoon basisonderwijs met
deskundigheid en via geïntegreerde
werking op de klasvloer in hun
onderwijs aan leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.

Het gaat om een tijdelijk project
van één schooljaar waarvoor
scholen voor BuBaO zich konden
kandidaat stellen.
Ook de Sint-Elisabethschool heeft
haar schriftelijke kandidatuur
ingediend.
Ondertussen heeft de school
bericht gekregen dat ze
geselecteerd is als pilootschool en
kregen ook de scholen van het
gewoon onderwijs een oproep om
zich kandidaat te stellen.
Kandidaat-scholen gewoon BaO
zullen door de netgebonden
commissie tegen 2 juli op de
hoogte gebracht worden of ze al
dan niet geselecteerd zijn.

Netwerkdag
Vrijdag 2 oktober organiseert onze
scholengemeenschap in het Poorthuis in Peer een
gezamenlijke netwerkdag voor de scholen van het
gewoon onderwijs.
Vanuit het motto ‘kennis vermenigvuldigen door deze
te delen’ zullen leerkrachten van verschillende scholen
zich engageren om hun vernieuwende, inspirerende
werking door te geven aan collega’s uit de andere
scholen.
Eind augustus worden de inschrijvingsformulieren
bezorgd via de directies.
Wij willen via deze weg alvast iedereen bedanken die
zijn steentje bijdraagt om deze netwerkdag zijn kennis
en kunde te delen.

Nieuw
Vanaf dit schooljaar is de benoemingsdatum niet
langer 1 januari maar 1 juli.
Aan de gelukkigen … proficiat!
Ook de loopbaanonderbrekingen worden onder de
loep genomen. LBO medische bijstand werd
aangepast en LBO 55+ zal opgetrokken worden tot 60+.
Snelle beslissers kunnen nog instappen. Voor wie net uit
de boot valt, is er nog de mogelijkheid om in te
stappen in LBO 50+ met vermindering van 1/5 indien je
28 volle dienstjaren hebt.
Wie meer informatie wil over loopbaanonderbrekingen
of verlofstelsels kan terecht op de website van
onderwijs Vlaanderen via
http://onderwijs.vlaanderen.be/onderwijspersoneel
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Vakantie …
als je enige zorg
dat wolkje
voor de zon is.

Scholengemeenschap Ge-Negen

