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Communicatiekanaal van de scholengemeenschap 

 
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 
2018. 
Let wel: je moet zelf de aanvraag in orde brengen! 
Hier vind je de link om het formulier te downloaden. 
Problemen? Contacteer het schoolsecretariaat. 

 

 
Je bent in onze scholengemeenschap in dienst 

 en je hebt op 30 juni 2019 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 
doorlopende duur (TADD) die ingaat op 1 september 
2019. 
Ben je als TADD’er aangesteld maar nog niet vast 
benoemd, dan kan je ook hiervoor jouw aanvraag 
indienen. 
Onthoud 15 juni 2019 als deadline voor alle aanvragen. 

Denk je eraan om een verlofstelsel op te nemen? 
Spreek erover met jouw directeur die advies verleent 
aan het schoolbestuur. Aanvragen kan tot 30 april 
2019.    Alle voorbeeldbrieven vind je hier. 
 

 
Je kan sinds deze week je persoonlijke 

digitale dossier raadplegen via Mijn Onderwijs: 

Personeel. Je vindt er naast je salarisgegevens ook het 

aanvraagformulier voor de vakbondspremie 

(referentiejaar 2018) en je fiscale fiche(s) (inkomsten 

2018) terug. 

 
In de eerste week van de paasvakantie komt de firma 
terug de ramen wassen, dit zowel aan de binnen- als 
aan de buitenkant. 
Maak je de vensterbanken vrij en verwijder je 
tekeningen of dergelijke van de ramen aub? 
De ramen waar er iets blijft aan hangen, zullen niet 
gepoetst worden.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Juf Griet Cinjaere verlaat na 25 jaar SBS De Octopus en 
gaat voor een nieuwe uitdaging. We wensen haar veel 
succes.  
Juf Hannelore Gysels zal haar opvolgen als nieuwe 
zorgcoördinator (voor de kinderen vanaf het 3de 
kleuter t.e.m. het 6de leerjaar).  Welkom Hannelore! 
 

 
In het derde trimester is het opnieuw tijd voor de 
GORKproeven en OVSGtoetsen. 
Beiden focussen dit jaar op "creatief schrijven". 
Directies van de GORK maakten voor het 2de tot het  
5de  leerjaar een schrijfopdracht. De basis van deze 
toets is het leerplan schrijven en de verschillende 
soorten teksten die in het leerplan voorkomen.  
Ook OVSG zet schrijven speciaal in de picture. De 
opdracht of toets zal na de paasvakantie beschikbaar 
zijn en heeft zeker enkele lesuren nodig.  
Beide toetsen geven de kans om even stil te staan bij 
onze eigen lessen "schrijven" en de manier van 
reflecteren en/of evalueren.  
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