Nieuwsbrief Ge-Negen

Laat de schaduw
van gisteren
de zon
van morgen
niet wegnemen.

Fijne vakantie!
Vakantie in zicht! Donderdag 30 juni
sluiten we weer een schooljaar af om
te beginnen aan een welverdiende
vakantie. Hopelijk worden we
overvloedig voorzien van aangename
zonnige dagen en komt er een einde
aan de overmatige regenval en de
frisse temperaturen van de voorbije
weken. Konden we het woordje ‘te’
maar een tijdje schrappen want tot nu
toe was het regelmatig ‘te’ warm of
‘te’ koud of ‘te’ nat. Hevige regen,
onweersbuien en dikke hagelbollen
hebben al heel wat schade
veroorzaakt op verscheidene plaatsen
in ons land. We zien de beelden en
kunnen alleen maar hopen dat het ons

niet zal overkomen en dat we deze
mindere periode nu achter ons kunnen
laten. Dat we kunnen gaan genieten van
beter en van …
Waar wil jij van genieten? Wat staat er op
jouw programma deze vakantie? Waar kijk
jij naar uit?

Gewaarschuwde
kinderen
lopen twee keer
door de modder

Of het nu een lange reis is of een korte
citytrip, een gezellige uitstap of met
vrienden het EK voetbal en de prestaties
van onze Rode Duivels volgen, maak er
genietbare dagen van.
Wij wensen jullie alvast een vakantie met
zonovergoten dagen, boordevol
verrassende ervaringen.

Verandering
Voor velen staat de zomervakantie ook
in het teken van verandering.
Kleutertjes die de overstap naar de
lagere school maken, zesdeklassers die
verwachtingsvol uitkijken naar de start
in de nieuwe school, collega’s die nog
afwachten waar en of ze in september
kunnen beginnen.
Ook voor de kinderen en het personeel
van de Kloostertuin, het schooltje van
Maarlo en de Preud’hommeschool is
het de vakantie van de verandering. Zij
zullen 1 september starten in de nieuwe
scholencampus als Basisschool
De mAgneet.
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Starten op een nieuwe plaats betekent
ook verhuizen vanuit je oude, vertrouwde
plekje. Het betekent ook een stukje
vakantie opofferen om alles tijdig op zijn
plaats te krijgen. Van drie vestigingen naar
één, van kleinschalig naar groot, brengt
ook een aantal uitdagingen met zich
mee, een nieuwe groepsdynamiek,
andere indelingen, loslaten wat is
geweest, …
Hoe deze veranderingen ook worden
ervaren, wij hopen voor iedereen een
vlotte start in een aangename sfeer en
een zorgzame omgeving.
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Waarborgregeling
Het voorbije schooljaar konden enkele
scholen via het pilootproject ‘samen
sterker op de klasvloer’ de
meerwaarde ervaren van coteaching. Personeelsleden vanuit het
BuO werden ingezet in scholen voor
gewoon onderwijs om op de klasvloer
te ondersteunen in functie van
leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Ook volgend
schooljaar kan de Sint-Elisabethschool
weer enkele personeelsleden inzetten
ter ondersteuning via co-teaching. Zo
kan Els Ulenaers nog een jaartje in Peer
blijven, Hanna Brands in Bocholt, Heidi
Verrijssen in Hechtel en gaat Evi
Engelen een jaartje naar Grote-Brogel.

Ook vanuit de zorg zal volgend
schooljaar ingezet worden op de
samenwerking gewoonbuitengewoon. Vanuit het
structurele zorgoverleg zal er
gewerkt worden aan het verder
professionaliseren van
zorgcoördinatoren en kan er
expertise gedeeld worden in functie
van kinderen met specifieke noden.
Op deze manier hopen we
problematieken waarmee we
worstelen samen aan te pakken om
verder kwaliteitsvol onderwijs aan te
bieden met oog voor de
persoonlijke ontwikkeling van onze
kinderen.

Nieuw
Vorig schooljaar werd al bekend gemaakt dat het
huidige systeem van verlofstelsels grondig zou herwerkt
worden. Ondertussen is het een feit dat men 1
september 2016 voor een laatste keer kan instappen in
een loopbaanonderbreking. Vanaf 2 september wordt
de gewone LBO afgeschaft met uitzondering van de
personeelsleden die al in een systeem van LBO zitten.
Voor wie in de GLBO 50+/55+ zit of stapt op
1 september, blijft het recht behouden om deze LBO
verder te zetten tot aan het pensioen. Maar ook voor
hen zijn er enkele wijzigingen waarmee ze rekening
moeten houden. Zo kunnen zij vanaf september geen
gebruik meer maken van de opschortende
voorwaarden bij overstap naar een (voorlopige)
andere LBO zoals o.a. medische bijstand. Ook wijzigen
van volume zal na 1 september niet meer mogelijk zijn.
Aan de specifieke LBO wijzigt er niets.
Vanaf 2 september wordt een nieuw stelsel ingevoerd,
het zorgkrediet. Dit is eveneens een vergoede
dienstonderbreking maar enkel voor bepaalde
motieven in functie van zorgverlening (kind of
familielid) en beroepsopleiding en kan aanvullend
genomen worden na uitputting van de specifieke LBO.
Concrete info hierover kan je vinden op verschillende
websites via de zoekterm ‘Vlaams zorgkrediet’.
Verder worden ook de verlofstelsels VVP, AVP en TBSPA
herwerkt. Vanaf 1 september 2017 zal er nog slechts
1VVP zijn, AVP’s en TBSPA worden samengevoegd tot
één AVP. Zowel deze VVP als de AVP zal beperkt
worden in tijd, uitgezonderd de VVP 55+. Meer info in
de loop van volgend schooljaar.
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Vakantie …
wacht niet
tot ze voorbij is!
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