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Op vraag van de syndicale vertegenwoordigers richten 
we een opfriscursus eerste hulp en hartveiligheid in. 
 

Een AED-toestel kan overlevingskansen na een hartstil-
stand vergroten. Ook in onze basisscholen komt zo’n 
AED-toestel. Hoe ermee omgaan, wordt opgenomen in 
deze cursus die het Rode Kruis organiseert. 
 

Deze initiatiecursus gaat door in SBS De Octopus op 
woensdag 31 januari 2018 van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
Per school kunnen slechts  4 personeelsleden deelnemen. 
Geïnteresseerden schrijven in via deze link. 

Opfriscursus eerste hulp 

 

Wie de cursus gemachtigd opzichter volgde, heeft de 
bevoegdheid om het verkeer stil te leggen om de leer-
lingen veilig te begeleiden. 
 

Op dinsdag 23 januari 2018 richt politiezone RIHO deze 
opleiding opnieuw in. De start is voorzien om 16.30 uur. 
 

Dit keer gaat de cursus door in K33, het centrale gebouw 
van Arkorum, Kattenstraat 33 te Roeselare. 
Wie de opleiding volgt, ontvangt een attest. 
Inschrijven is noodzakelijk via deze link.   

Gemachtigd opzichter 

Communicatiekanaal van de scholengemeenschap – verschijnt als ‘t  past 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Het stadsbestuur nodigt alle personeelsleden uit op de 
nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond 12 januari 2018. 
 

Er is geen officiële gedeelte meer.  Aftrap om 19.30 uur. 
Meer info en hoe je een gratis ticket bekomt, vind je via 
deze link.  Inschrijven moet voor deze  ‘Hello 2018’!   
 
 

 

Zoals aangekondigd moeten personeelsleden aangesteld 
door het stadsbestuur de eed van trouw afleggen. 
 

Die verplichting geldt voor vast benoemde leerkrachten 
en bij uitbreiding voor tijdelijke personeelsleden met 
een aanstelling van langere duur (minstens 105 dagen). 
 

Kwam je na 2010 in dienst, dan ben je uitgenodigd op de 
eerstvolgende eedaflegging op dinsdag 16 januari 2018 
om 12.30 uur in de nieuwe gemeenteraadszaal van het 
stadhuis.  Gratis parkeren over de middag. 
 

Wie  uit handen van de voorzitter van het schoolbestuur 
trouw heeft beloofd aan de verplichtingen van het ambt, 
ontvangt een akte van eedaflegging. 
 
 

 

Elke school beschikt over een contingent vervangings-
eenheden op basis van het leerlingenaantal. 
 

Een convenant regelt de korte vervangingen. Deze over-
eenkomst is afgesloten in overleg met de syndicale 
vertegenwoordigers.  
Daarin staat wanneer en wie vervangen kan worden. 
Natuurlijk voor zo ver er vervangers beschikbaar zijn. 
 

Om aan de praktische noden tegemoet te komen, willen 
wij voortaan ook korte vervangingen gebruiken vanaf de 
eerste dag afwezigheid wegens ziekte. 
 

Uiteraard voor zo ver de korte vervangingen niet zijn 
opgebruikt. In dit geval moet de afwezigheid van een 
collega – wegens ziekte of nascholing – op een andere 
manier opgevangen worden. 

Korte vervangingen 

https://goo.gl/forms/FzPnfQYeNHNLD2NG2
https://goo.gl/forms/OXdQSf7rRkifGLED2
http://stadroeselare.nieuwjaarsreceptie-12-01-2018.sgizmo.com/s3/

