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Op de pedagogische studiedag van 7 maart 2018 kreeg 
je al wat info over het nieuwe organisatiemodel voor het  
stedelijk (basis)onderwijs.  
Hier vind je de link naar de presentatie. 
 

Ondertussen heeft het schoolbestuur op 16 april 2018 
de goedkeuring gegeven aan deze nieuwe organisatie-
vorm en aan het rekruteren van een directeur interne 
organisatie voor het geheel van het stedelijk onderwijs, 
met inbegrip van de STAP en de SASK. 
Dat heeft voor gevolg dat er een aantal vacatures zijn 
voor het basisonderwijs. 
 

Organisatievorm 

Communicatiekanaal van de scholengemeenschap – verschijnt als ‘t  past 

Aanvullend vakantiegeld 
 

Ben je vorig jaar afgestudeerd, dan heb je recht op 
aanvullend vakantiegeld.  Je moet wel  jonger zijn dan  
25 jaar op 31 december en je startte als leerkracht in 2017. 
Let wel: je moet zelf de aanvraag in orde brengen! 
Hier vind je de link om het formulier te downloaden.  
 

Problemen? Contacteer het schoolsecretariaat.  
 

 

We bouwen aan een middenkader op schoolniveau.  
In elke stedelijke basisschool wordt een adjunct van de 
directeur aangesteld.  Lees hier meer. 
 

Op het niveau van de scholengemeenschap zoeken we 
een stafmedewerker.  Je vindt hier meer informatie. 
 

Hoe geldig kandideren?  Klik hier voor meer info. 
 
De stad rekruteert een directeur interne organisatie.   
Deze vacature verschijnt binnenkort openbaar. 

Vacatures 

MS-licenties 
 

Sinds 1 september 2017 zijn de Microsoft-licenties voor 
scholen berekend volgens het aantal personeelsleden.  
 
Met als voordeel dat alle leerkrachten en medewerkers 
gratis en legaal gebruik kunnen maken van MS Office 
voor professionelen. 
 
Geïnteresseerd voor thuisgebruik? Contacteer Celine of 
Mathias. Zij helpen je wel door de aanvraag bij Signpost. 
Hier vind je trouwens de link naar het stappenplan.   

 

Je bent in onze scholengemeenschap in dienst 

 en je hebt op 30 juni 2017 ten minste 720 dagen 
dienst verworven 

 waarvan er 600 dagen effectief gepresteerd zijn 

 gespreid over ten minste 3 schooljaren, 
 

dan heb je recht op een tijdelijke aanstelling van door-
lopende duur (TADD) die ingaat op 1 september 2018. 
Jouw aanvraag indienen kan tot en met 15 juni 2018. 
 
Ben je als TADD’er aangesteld maar nog niet vast 
benoemd, dan kan je ook hiervoor jouw aanvraag 
indienen, ten laatste op 15 juni 2018. 
 
Denk je eraan om een verlofstelsel op te nemen? 
Spreek erover met jouw directeur die advies verleent 
aan het schoolbestuur.  Aanvragen kan tot 31 mei 2018.  
 
Voorbeeldbrieven vind je hier.  

https://www.sbsroeselare.info/pedagogische-studiedag-2018
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13583
https://www.sbsroeselare.info/leerkrachten
https://www.sbsroeselare.info/vacature-adjunct-directeur
https://www.sbsroeselare.info/vacature-stafmedewerker
https://www.sbsroeselare.info/selectieprocedure
https://www.sbsroeselare.info/ms-licentie
http://www.sbsroeselare.info/voorbeeldbrieven

