MAANDBERICHT OKTOBER 2020
Beste directeur
Het nieuwe schooljaar is reeds meer dan een maand uit de startblokken geschoten. Hopelijk
deed het deugd om iedereen terug te ontmoeten en de draad van het schoolleven terug op
te nemen op de meest haalbare en veilige manier.
We kregen de eerste berichten van scholen die binnenkort een try-out van de korte
doorlichting mogen verwachten. Indien zo, mag je vast en zeker contact nemen met de
coördinator van je MDT om samen te kijken hoe we je hierin kunnen ondersteunen of richting
geven.
Bij de start van de maand oktober komt ook de herfstvakantie in zicht. Het zal een
welgekomen rustperiode zijn na de toch wel intense opstart van een schooljaar waarin er
gelukkig nog zekerheden zijn, naast ongezien veel onzekerheden.
We wensen jullie een fijne maand oktober en nu al een rustgevende vakantieweek.

Kristof Dupont
Niveaucoördinator basisonderwijs

1. PERSONEELSNIEUWS

Bart Mertens blijft in ziekteverlof. Hij wordt in de regio Midden-Brabant vervangen door Ellen
Beeckmans.
Pascale Luyckfasseel wordt voltijds pedagogisch begeleider in de regio Midden-Brabant.

2. MAKE-OVER VAN HET NETWERK AUTONOME KLEUTERSCHOLEN

We voelen aan dat de hulpvragen vanuit de kleuterscholen groot zijn. Vaak geven directeurs
en zorgcoördinatoren van het basisonderwijs aan dat ze minder vertrouwd zijn met de
werking van een kleuterschool.
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Daarom willen we dit netwerk openstellen voor alle directeurs en zorgcoördinatoren van het
basisonderwijs.
Ook dit schooljaar zal er binnen het netwerk kleuterscholen een mooi kleutergericht aanbod
zijn.
Dit schooljaar staan er twee netwerkdagen op de planning:
-

28 januari van 9.30 uur tot 12.30 uur
20 mei van 9.30 uur tot 12.30 uur

Inschrijven (en meer info raadplegen) voor 28 januari kan je via deze link.
Inschrijven (en meer info raadplegen) voor 20 mei kan je via deze link.

3. ZORGTWEEDAAGSE 21 en 22 JANUARI

Er werd beslist dat de zorgtweedaagse niet zal doorgaan. Om een dergelijk evenement met
een groot aantal deelnemers veilig te kunnen laten doorgaan, zijn de risico’s te groot.
Uiteraard hadden we het graag anders gezien maar dit neemt niet weg dat we dubbel en dik
uitkijken naar de editie 2022!

4. LEREND NETWERK ERVAREN DIRECTEURS

Heb je al wat ervaring en na de Profsopleiding toch nood aan reflectie over je taak als
schoolleider?
In dit lerend netwerk brengen we directeurs samen om elkaar verder te professionaliseren en
te inspireren. De pedagogische begeleiding zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning. We
wisselen theoretische input af met het delen van praktijkervaringen. We spelen in op de
leervragen en noden van de deelnemers van het netwerk.
De deelnemers:
* wisselen ervaringen uit over kwaliteitsontwikkeling in hun school en zoeken samen naar
oplossingen voor mogelijke drempels en weerstanden.
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* verwerven hierbij kennis, inzichten en vaardigheden om een sterk beleid uit te tekenen in
de school.
* maken tijd en staan open om te reflecteren over hun eigen functioneren als schoolleider.
Er zijn nog enkele vrije plaatsen voor de sessies die doorgaan in de abdij van Kortenberg op
26 oktober, 1 februari en 3 mei.
Meer info en inschrijven kan je via deze link.
5. MEDEDELINGEN BEWEGINGSOPVOEDING

De mededelingen van Arnout Bonte, pedagogisch begeleider bewegingsopvoeding, vind je
onder deze link.
6. INFORONDE KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN

Vergeet de eerder doorgegeven data (30/10, 26/2 en 11/6)!
De inforondes zullen vanaf nu digitaal en Vlaanderenbreed georganiseerd worden.
De volgende inforonde zal doorgaan op:
22 oktober (10-12.30) of 23 oktober (10-12.30) of 27 oktober (13-15.30).
Je zal zelf kunnen kiezen wanneer je de inforonde volgt.
Je krijgt hierover nog bericht en meer info via de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen.
Volgens dezelfde werkwijze zullen ook de andere inforondes (2e en 3e trimester)
georganiseerd worden. Deze data en uren worden tijdig gecommuniceerd.
7. FRIGOFICHE CORONA

Scholen worden overspoeld door vragen van ouders in verband met het al dan niet naar
school komen bij ziekte (symptomen van coronabesmetting). Ook in verband met broertjes
en zusjes.
Eén van onze scholen maakte in samenwerking met verschillende huisartsen en het CLB deze
duidelijke frigofiche op voor ouders. Het sjabloon kan je hier raadplegen, downloaden en
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bewerken.

8. VACATURES

De lopende vacatures kan je steeds raadplegen op onze website.

9. KORTE DOORLICHTINGEN

De inspectie maakte een kort filmpje (5:49) om de nieuwe manier van doorlichten tijdens
corona toe te lichten. Ook de samenwerking school en CLB wordt onder de loep genomen.
Je kan het filmpje hier bekijken.
Over de aanpak (2 onderzoeksvragen) en de verkennende bezoeken kan je hier meer lezen.

10. COLLOQUIUM

We voorzien geen digitaal alternatief voor het colloquium. Er is momenteel voldoende
Vlaanderenbreed aanbod via de Prosite en via het aanbod van allerlei andere organisaties in
de vorm van webinars e.d.
Na bevraging van een aantal directeurs via onze stuurgroepen kregen we de algemene
feedback dat een digitaal alternatief momenteel niet prioritair is.
Vermits elke school en scholengemeenschap andere prioriteiten heeft, is het ook heel
moeilijk om via een beperkt digitaal aanbod een focus te leggen die een grote groep zal
bereiken en een bevredigend alternatief kan bieden voor het grote aanbod aan werkwinkels.
Daarnaast valt de grote meerwaarde van het colloquium (netwerking, verbinding, tot rust
komen) onherroepelijk weg.
We zien al uit naar de editie 2021! Hopelijk terug zoals we ze kennen…
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11. INFORMATIE VAN DE BEGELEIDERS UIT JOUW MULTIDISCIPLINAIR TEAM
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