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Nu het nieuwe schooljaar goed en wel gestart is, nodigt 
OVSG alle leerkrachten uit op de inspiratienamiddag van 
woensdag 27 september 2017.  Die gaat door in CC De 
Brouckere in Torhout met start om 13.30 uur. 
 

Naast de theatershow met Piv Huvluv is er een praktijk-
markt met allerlei infostands. In het praatcafé is er de 
gelegenheid om te netwerken met collega’s. 
 

Inschrijven doe je online via deze link.   
Geef je naam ook door op het schoolsecretariaat.   
Vanaf 20 deelnemers maken we de verplaatsing met de 
schoolbus.  Deze activiteit telt als nascholing. 
 
. 

OVSG inspiratiedag 

 

Net zoals vorig schooljaar kan je opnieuw gratis een 
griepvaccin laten zetten op school.  
De kosten worden betaald met onze werkingsmiddelen. 
 

Er zijn twee sessies: 

 op dinsdag 7 november van 15 u. tot 16.30 u. 

 op donderdag 16 november van 11.45 u. tot 12.30 u. 
In welke school de vaccinatie doorgaat, hangt af van het 
aantal inschrijvingen. Je krijgt daarover nog een bericht.  
 

Intekenen hiervoor doe je op het schoolsecretariaat. 
Om de vaccins tijdig te kunnen bestellen, verwachten we 
jouw inschrijving zo snel mogelijk.   Beslis vlug! 

Griepvaccinatie 

Communicatiekanaal van de scholengemeenschap – verschijnt als ‘t  past 

Privacy en databeveiliging 
 

Op vraag van het stadsbestuur gebeurt in elke school 
een korte audit door een extern bedrijf.  
Er wordt in kaart gebracht hoe omgegaan wordt met de 
informatieveiligheid aan de hand van een bevraging. 
 

Als leerkracht moet je ervan doordrongen zijn dat je 
(leerlingen)gegevens niet zo maar te grabbel gooit.  
Digitaal log je in met een veilig paswoord en vergeet je 
niet uit te loggen. Privacygevoelige gegevens op papier 
gaan niet bij het papier maar wel door de versnipperaar. 
 

Als je gevraagd wordt om jouw ID in te lezen, is dit enkel  
om de nodige update te hebben van jouw gegevens. 
Het schoolsecretariaat waakt over jouw privacy. 

 

Sinds 1 september 2017 zijn een waaier van vernieuwde 
verlofstelsel ingegaan: 

 loopbaanonderbreking ouderschapsverlof   

 zorgkrediet  (Vlaamse Overheid) 

 verlof verminderde prestaties (VVP) 
 

Wat de VVP betreft, heeft het schoolbestuur maar een 
aantal deeltijdse volumes toegelaten: 3/24, 4/24, 6/24, 
halftijds en voltijds.  Dat kan wel 120 maanden lang. 
 

Anderzijds wijkt het schoolbestuur wel af van de eind-
datum.  Wie op 1 september startte met een VVP, moet 
dit verlof niet automatisch tot 31 augustus nemen, maar 
kan deze VVP op 30 juni beëindigen.   Hierdoor is elke 
vastbenoemde leerkracht en TADD’er  in de zomer-
vakantie voltijds in dienst  (wel maar deeltijds betaald). 
  

Wat is dan het voordeel?  Op die manier kan het verlof 
12 jaar lang opgenomen worden i.p.v. 10 jaar. 
Voorlopig is het stuk verlof nog aanneembaar voor het 
pensioen. Het is evenwel niet gekoppeld aan premies. 
 

 

Vanaf dit schooljaar publiceert AgODi de loonfiches enkel 
nog op het digitaal platform Mijn Onderwijs.  
Klik verder op Mijn onderwijs voor onderwijspersoneel ... 
 

Aanmelden kan alleen met je ID (met kaartlezer), jouw 
token of met de beveiligingscode via mobiele app of sms. 
 

 

Nieuwe salarisbrief 

https://apps.ovsg.be/onlineinschrijven/Klant/Inschrijving.aspx?SID=1646
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/home
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs-voor-onderwijspersoneel

