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We willen met het nieuwe organisatiemodel voor het  
stedelijk onderwijs van start gaan op 1 september 2018. 
Met als gevolg dat er een aantal vacatures ingevuld 
moesten worden voor het basisonderwijs:  
een stafmedewerker voor de ondersteuning van de 
scholengemeenschap en een adjunct-directeur voor 
elke basisschool.  Zo krijgt een middenkader vorm. 
 
De directies basisonderwijs werden gemachtigd om de 
motivatie- en selectiegesprekken te voeren.  
Omwille van de pedagogische weerslag kregen zij  de 
bevoegdheid om de meest geschikte kandidaten naar 
voor te schuiven.  
Uiteraard heeft het schoolbestuur als aanstellende 
overheid het laatste woord. 
 

Ondertussen werden alle kandidaten beluisterd en 
beoordeeld. Meteen werd de algemeen directeur  van 
de stad (stadssecretaris) op de hoogte gebracht van het 
voorstel van de directies.  We rekenen op de goed-
keuring door het schoolbestuur op dinsdag 22 mei 2018. 
 
Het beleidsteam basisonderwijs bestaat uit: 

 directeur Koen Dieryck,  
adjunct-directeur Stefaan Bruwier 
voor Stedelijke Basisschool De Brug 
 

 directeur Ignace Degryse, 
adjunct-directeur Ilse Berteloot 
voor Stedelijke Basisschool De Octopus 
 

 directeur Carl Vangheluwe, 
adjunct-directeur Brecht Van Mullem 
voor Stedelijke Basisschool De Vlieger 

 

 stafmedewerker Ilse Hoet 
voor de ondersteuning van de scholengemeenschap 

Communicatiekanaal van de scholengemeenschap – verschijnt als ‘t  past 

Verder rekruteert de stad een directeur interne 
organisatie.   Deze procedure loopt nog. 

Verlofaanvragen 
 

Even herinneren dat wij de aanvragen voor de verloven 
die te voorzien zijn, ten laatste op donderdag 31 mei 
2018 verwachten. Poststempel of datum e-mail telt. 
 

Is jouw verlofaanvraag een gunst of wijkt de begin- of 
einddatum of het volume van jouw verlof af, dan moet 
je je zeker aan deze deadline houden. 
 

Wie een goedkeuring kreeg voor een langlopend verlof, 
moet uiteraard geen nieuwe verlofaanvraag indienen. 

 

De Vlaamse overheid keurde een nieuwe collectieve 
arbeidsovereenkomst (CAO XI) goed. 
Naast een (eerder beperkte) loonstijging gaat vanaf  
1 september 2018 een aantal maatregelen van start om 
de onderwijsloopbaan aantrekkelijker te maken. 
Zo zullen leerkrachten sneller een tijdelijke aanstelling 
van doorlopende duur (TADD) en een vaste benoeming 
(VB) kunnen verwerven. 
Helaas is er nog geen duidelijkheid rond de pensioenen. 
 

Vanaf 1 oktober 2018 start het lerarenplatform.  
Zo kunnen in dit pilootproject 4 tijdelijke leerkrachten 
voltijds een schooljaar lang aan de slag in onze scholen-
gemeenschap. Zij worden ingezet voor de reguliere  
vervangingen (van minstens 10 lesdagen) van afwezigen. 
 

Op woensdag 28 november 2018 gaat de pedagogische 
studiedag van de scholengemeenschap door met als 
thema ‘onderwijs voor de 21ste eeuw’ met insteek van 
auteur Kris Van Den Branden. 


