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Communicatiekanaal van de scholengemeenschap 

 
Wie zich digitaal heeft ingeschreven voor het gratis 

griepvaccin kan terecht op: 

 op dinsdag 12 november van 15.15 u. tot 16.45u. 

in Stedelijke Basisschool De Brug 

 op dinsdag 19 november van 12.30 u. tot 14.00u. 

in Stedelijke Basisschool De Octopus 

 

 
Zoals elk jaar kan je opnieuw een spetterende, gezellige, 

toffe avond meemaken met de collega’s van de 3 

scholen! Zet alvast zondag 10 november vast in je 

agenda! 

Voor de organisatie van de avond zijn we nog op zoek 

naar meehelpende, meedenkende collega’s. Zin om te 

helpen? Kom dan op maandag 30 september om 

20.00u naar Café Romen (Nonnenstraat). 

 

 
Wil je drama, poëzie, media, muziek, dans- of 

circustechnieken aanbrengen, maar weet je niet goed 

hoe? Voor de Dag van de Leerkracht geeft Cultuurkuur 
enkele workshops weg. Maak je leerlingen blij met een 

spetterende activiteit voor de hele klas. Klik hier en doe 

mee! 

                                                                                         

 
Dit schooljaar kreeg “SBS Roeselare” heel wat nieuwe 

collega’s bij. Om hen wegwijs te maken in de afspraken 

van de scholengemeenschap, de website, 

aanvangsbegeleiding, enz. wordt er op  

donderdag 3 oktober een infosessie georganiseerd. 

Nieuwe of geïnteresseerde leerkrachten worden 

verwacht om 16.30u in de leraarskamer van SBS De 

Brug. 

 

 
Vanaf 1 september 2019 gelden voor onze 

scholengemeenschap de volgende afspraken voor 

wie naast het werk nog een Banaba of andere 

langdurige opleiding wil behalen.  
De scholengemeenschap betaalt de helft van het 

inschrijvingsgeld indien de Banaba direct aansluit op de 

functie die je uitvoert en die de schoolwerking aanvult. 

Dus geen studie uit persoonlijke interesse. 

    - Masteropleidingen worden niet gefinancierd.   

    - Basisdiploma (kleuter)onderwijzer vereist. 

    - Andere studiekosten (zoals bvb. boeken) moeten zelf  

       betaald worden.  

    - Wie stopt of niet geslaagd is tijdens de opleiding moet het 

       inschrijvingsgeld terug betalen aan de stad.  

    - Een bisjaar wordt niet betaald.  

 

Griepvaccins 

‘Vriendenkring’ party: save 
the date: 10 november! 

Creatieve workshop voor je 
klas te winnen! 

Infosessie nieuwe 
leerkrachten 

Afspraken rond werken en 
verder studeren 

De Voelsprieterij: natuuraanbod in de 
omgeving.!  

Ook zo veel wiebelkontjes in je klas? Die willen 
ongetwijfeld graag naar buiten of actief aan de slag. In 

de schoolomgeving zijn zoveel kriebelbeestjes, 
sabbelplantjes en ontdekplekjes te vinden. De 

voelsprieterij heeft een heel uitgebreid aanbod rond 
natuur- en milieueducatie. Materiaal of een uitstap 

reserveren? Wees er snel bij!  Kijk maar eens op 

www.devoelsprieterij.be 
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