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Ben je vorig jaar afgestudeerd? Dan heb je recht op 
aanvullend vakantiegeld. Je moet wel jonger zijn dan 
25 jaar op 31 december en gestart zijn als leerkracht in 
2019. 
Let wel: je moet zelf de aanvraag in orde brengen! 
Hier vind je de link om het formulier te downloaden. 
Problemen? Contacteer het schoolsecretariaat. 

 

 
Op 17, 18 en 20 februari 2020 wordt de bijscholing 

georganiseerd rond de GORK-toetsen “meten” die 

moeten afgenomen worden in mei 2020 (best 

daarvoor dan enkele lesuren voorzien). 

Deze bijscholing voor 1 leerkracht per leerjaar /          

per school gaat door in de Gavers in Harelbeke.  

Je spreekt best af met een collega van de andere 

scholen om te carpoolen. Gegevens nodig van een 

parallel-leerkracht? Mail naar 

ilse.hoet@sbsroeselare.be 

Het programma in De Gavers ziet er als volgt uit: 

Ma 17 februari 2020: VM: 2e leerjaar 

                                       NM: 1e leerjaar 

Di 18 februari 2020: VM: 4e leerjaar 

                                     NM: 3e leerjaar 

Do 20 februari 2020: VM: 6e leerjaar 

                                      NM: 5e leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 
Je persoonlijk digitaal dossier kan je steeds raadplegen 

via Mijn Onderwijs: Personeel. Je vindt er naast je 

salarisgegevens ook het aanvraagformulier voor de 

vakbondspremie en je fiscale fiche(s) terug van zodra 

die beschikbaar zijn. 

 

 
 

 
 

In 2020 staat de symbolische Dikketruiendag in het 
teken van biodiversiteit. Breng op 11 februari samen 
met de leerlingen extra leven in en rond de speelplaats 
en de school. Verhoog zo de biodiversiteit en help het 

klimaat! Bekijk tips en leuke voorbeelden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krijg je vragen van ouders om hun kind aan te melden 
of in te schrijven? Hier vind je wat basisinformatie: 
- Aanmelden kan via www.kieseenschoolinroeselare.be  
vanaf maandag 2 maart tot en met dinsdag 31 maart 
2020.  
- In april krijgen de ouders een brief in welke school ze 
kunnen inschrijven. 
- Inschrijven kan dan vanaf maandag 4 mei tot en met 
dinsdag 26 mei 2020. 
 

Aanvullend vakantiegeld 

Bijscholing als voorbereiding 
op GORK-toetsen “meten” 

Persoonlijk digitaal dossier 
op Mijn Onderwijs 

Dikketruiendag 11 februari 

??? Aanmelden  ??? Inschrijven ??? 

https://www.sbsroeselare.info/documenten-en-voorbeeldbrieven
mailto:ilse.hoet@sbsroeselare.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs-personeel
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/ty3mvtrxcekxotcp5yavft3a45ufvy6lxc2ricw7dpfojy5bnzja/6jvfxo6e4i5nceirj7weksyvw4
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/ty3mvtrxcekxotcp5yavft3a45ufvy6lxc2ricw7dpfojy5bnzja/gpxfg7gl7ws3xj6wkxt5vcdcnq
http://www.kieseenschoolinroeselare.be/

