
 

Starters-info  
 
Lerarenbestand 
 
Via je sollicitatie in onze scholengemeenschap word je opgenomen in ons lerarenbestand.  
Hierin worden beginnende leerkrachten geregistreerd met hun beschikbaarheid. Het is erg belangrijk 
om steeds de juiste en actuele beschikbaarheid door te geven. Zo weten wij wie gecontacteerd kan 
worden voor een eventuele opdracht en hoeven we je niet onnodig op te bellen. 
Voor je eerste indiensttreding word je gevraagd onze leerkrachtenfiche in te vullen. 
Deze fiche bevat alle gegevens die nodig zijn om je administratief dossier in orde te brengen.  
Hierop geef je ook aan in welke ambten je inzetbaar bent. 
De fiche wordt enkel binnen de scholengemeenschap gehanteerd en nooit doorgegeven aan derden. 
 
Loopbaanbegeleiding 
 
Onze scholengemeenschap hanteert een begeleidingstraject om tijdelijke personeelsleden op een 
gestructureerde manier te begeleiden met de bedoeling een gefundeerd oordeel te kunnen uitspreken 
over de doorgroeimogelijkheden in de school of scholengemeenschap. 
Meer hierover vind je op onze website:  
 

www.sites.google.com/site/sggenegen ⇨ leerkrachten ⇨ tijdelijke personeelsleden ⇨ 
loopbaanbegeleiding 
 
Bij ziekte  
 
Je neemt voor aanvang van de lessen en liefst zo snel mogelijk contact op met de directie om je ziek 
te melden. 
 
1 dag ziek 
De volgende dag teken je een RL2 op het secretariaat. 
 
Meer dan 1 dag ziek 
Breng de directie zo vlug mogelijk op de hoogte van de precieze duur van het ziekteverlof. Dezelfde 
dag een dokter raadplegen en de nodige formulieren laten invullen. 
- Pers 16: onmiddellijk in te vullen door de behandelende arts en bezorgen aan de directie.  
- Medisch attest: onmiddellijk in te vullen door de behandelende arts en opsturen naar Certimed. 
 
Beide formulieren zijn schooleigen en te verkrijgen op het secretariaat. 
 
Algemene afspraken 
 
Om tot een vlotte samenwerking te komen vragen we volgende punten in acht te nemen. 
- Wees vriendelijk, discreet, respectvol, beleefd en zoek contact met collega’s. 
- Neem het begin- en einduur van de school in acht. Zorg dat je tijdig aanwezig bent in de school. 
- Verzorg je uiterlijk, hierdoor dwing je respect af bij de kinderen en ouders. 
- Neem je verantwoordelijkheid op leerling-, leerkracht- en schoolniveau.  
- Ruim na de lessen het lokaal op en laat het netjes achter. Veeg het bord, borstel de klas, …  

naar afspraak met de klasleerkracht. 
- Alle leerkrachten nemen verplicht deel aan de personeelsvergaderingen. 
- Vooraf je agenda invullen, je lessen voorbereiden, kopieën maken, je materiaal klaarzetten, .. 
- In de klas vind je een frigofiche met concrete afspraken en klasgebonden informatie. Neem deze 

door en houd je hier aan. 
Lees de onthaalmap voor beginnende leerkrachten eens door. Deze zal je al een heel eind op 
weg helpen. 

- Verspreid geen informatie of foto’s over de school via FB of andere sociale netwerken. 
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Agenda 
 
De agenda is het planningsdocument van de leerkracht, een middel om de klaspraktijk te 
ondersteunen en geeft antwoord op: wat bied ik de kinderen wanneer aan, hoe doe ik dat,  
waarmee en waarom?  
 

⇨ ‘HOE ZAL IK GOEDE DINGEN DOEN EN DIE DINGEN GOED DOEN?’ 
 

 
Van beginnende leerkrachten verwachten we dat de lessen schriftelijk, tijdig en doordacht 
(focus/doelen en werkvormen) voorbereid worden, rekening houdend met de klascontext.  
Het invullen van een agenda gebeurt volgens interne schoolafspraken en in overleg met de 
aanvangsbegeleider. 
Na de vervanging wordt de agenda doorgegeven aan de klasleerkracht, al dan niet digitaal. 
 
Wie doet wat? 
 
Vervanging van 1 dag 
Bij een korte vervanging omwille van nascholing, MDO of een andere voorziene afwezigheid wordt de 
agenda door de klasleerkracht voorzien. Indien mogelijk neemt de vervangende leerkracht contact op 
met de klasleerkracht zodat hij zich kan voorbereiden op de lessen. 
In de mate van het mogelijke wordt het verbeterwerk door de vervangende leerkracht gedaan. Dit kan 
vooraf besproken worden met de klasleerkracht. 
Bij een vervanging in wisselende klassen waarbij de vervangende leerkracht van de ene naar de 
andere klas moet, verbetert de klasleerkracht zelf. 
 
Vervanging van meerdere dagen 
Bij een vervanging van meerdere dagen vult de vervangende leerkracht zelf de agenda in volgens de 
hierboven vermelde afspraken. Deze blijft in de klas ter beschikking van de klasleerkracht bij zijn 
terugkomst. 
Het verbeterwerk wordt door de vervangende leerkracht gedaan en is afgerond bij het einde van de 
opdracht. 
 
 
 

Bedankt voor je medewerking en veel succes! 
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