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Communicatiekanaal van de scholengemeenschap 

 
Hoe kom ik te weten hoeveel ziektedagen ik nog heb? 

Wat gebeurt er als ze op zijn? 

Alle personeelsleden van het onderwijs hebben bij 
ziekte of ongeval recht op ziekteverlof. Hoe lang en of 
je betaald wordt, hangt af van je statuut. 

 Je bent vastbenoemd  

 Je hebt recht op 30 dagen betaald ziekteverlof per 
12 maanden anciënniteit. Vb.: wie 20 jaar 
vastbenoemd is, heeft recht op ongeveer 
600 ziektedagen.  

 Je werkstation weet hoeveel je er daarvan al hebt 
opgebruikt. Je kan je saldo opvragen bij je 
werkstation. 02/5539346 
jenny.geeroms@ond.vlaanderen.be. 

 Je betaalde ziekteverlof eindigt als je al je 
ziektedagen hebt opgebruikt. Je school stelt je dan 
‘ter beschikking wegens ziekte’. Tijdens die 
periode ontvang je wachtgeld: afhankelijk van de 
aard van je ziekte ontvang je 100% of een 
percentage van je salaris. Medex beslist daarover.  

 Je hebt een tijdelijk contract 

 Je hebt recht op 1 dag betaald ziekteverlof per 
reeks van 10 dagen waarvoor je als tijdelijk 
personeelslid een salaris hebt ontvangen. 

 Je wordt doorbetaald zolang je recht hebt op 
betaalde ziektedagen. Daarna ontvang je een 
uitkering van het ziekenfonds. 

Meer informatie? 

Je komt meer te weten over 

het ziekteverlof op de website van 

het Ministerie van Onderwijs en 

Vorming. 

 

 
 Enkel foto’s nemen/publiceren van kinderen 

waar je toestemming voor hebt van de ouders. 
(opgevraagd begin vorig jaar en bij inschrijving). 
Geen toestemming = GEEN TOESTEMMING. Er 
zijn geen uitzonderingen ook al wil je voor goed 
doen. 

 Geen foto’s van kindjes alleen publiceren (wel 
voor gebruik in de klaswerking). Sfeerfoto’s met 
een aantal kinderen zijn niet in strijd met de 
GDPR-wetgeving. 

 Geen foto’s publiceren waar het kind in een rare 
positie zit of de foto kwetsend kan overkomen. 
 

 

 
Op 1 november herdenkt Roeselare de overledenen 

met een optocht vanaf het Polenplein naar de oude 

begraafplaats.  

Daar is een korte plechtigheid met bloemenhulde 

waaraan ook onze leerlingen meedoen. 

Wie wil deelnemen met of zonder leerlingen van 

zijn/haar klas, verzamelt op  vrijdag 1 november tegen 

10.40 uur op het Polenplein. 

 

Wat als mijn ziektedagen 
op zijn? 

Afspraken SG voor gebruik 
en publiceren foto’s. 

Dodenherdenking 1/11/19 

Nieuwsbrief basisonderwijs  

staat in je mailbox: 

zeker de moeite om eens te bekijken! 

Ontvang je hem niet?  

Mail naar ilse.hoet@sbsroeselare.be 
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