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1. Allergenenvermelding bij nietvoorverpakte
levensmiddelen
2. Bijkomende besparingsmaatregelen voor het
basisonderwijs
3. Aanpassing model schoolreglement
4. Overgang BaOSO
5. Prins Filipsfonds

1. Allergenenvermelding bij nietvoorverpakte levensmiddelen
Deze VSKOmededeling bevat een beknopt overzicht van de voorwaarden waaraan scholen, centra deeltijds onderwijs,
internaten en multifunctionele centra moeten voldoen wanneer ze nietvoorverpakte levensmiddelen te koop aanbieden.

2. Bijkomende besparingsmaatregelen voor het basisonderwijs
Op 24 april besliste de Vlaamse regering om een “voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de
aanpassing van de begroting 2015” in te dienen bij het Vlaams parlement. Met dit Programmadecreet wil de overheid de
besparingen realiseren die ze had vooropgesteld binnen de sector Onderwijs. Deze maatregelen komen bovenop degene
waarover we je reeds eerder hebben geïnformeerd in de Ba(r)ometer van 20 oktober 2014.
Zoals wettelijk voorgeschreven had de regering over dit nieuwe voorontwerp voorafgaandelijk onderhandeld met de
vakorganisaties en de onderwijskoepels, waaronder het VSKO. Daarbij bleken de onderhandelingspartners echter uiterst
weinig marge te krijgen: aan de initiële voorstellen konden slechts minieme wijzigingen worden aangebracht.
Een aantal maatregelen hebben zo’n grote impact op de organisatie van de scholen dat het VSKO enkel een protocol van niet
akkoord kon indienen. Dit voorontwerp zal nu worden behandeld door het Vlaams parlement, dat er eventueel nog wijzigingen
kan in aanbrengen.
Hier vind je een overzicht van de maatregelen die betrekking hebben op het basisonderwijs.

3. Aanpassing model schoolreglement
Het model schoolreglement werd geactualiseerd en aangepast aan de wijzigingen in het decreet Basisonderwijs die zullen
ingaan op 1 september 2015.
De infobundel onderwijsregelgeving wordt eerstdaags aangepast.
Let op: Wijzigingen aan het schoolreglement treden pas in werking het volgende schooljaar. Pas daarom je schoolreglement
nog dit schooljaar aan, na overleg in de schoolraad, en laat het vóór 31 augustus 2015 goedkeuren door de ouders. Enkel zo
kan het aangepaste schoolreglement toegepast worden vanaf de eerste schooldag van september 2015.

4. Overgang BaOSO
Sinds september 2010 is er in het basis en secundair onderwijs een nieuw leerplan Frans van kracht. De leerplannen zijn
goed op elkaar afgestemd. De leerplancommissies Frans hebben in hun overleg bijzondere aandacht gehad voor de overgang
tussen basis en secundair onderwijs. Ondanks die gelijkgerichtheid is de afstemming er in de praktijk niet altijd. We willen
daarom nog eens herinneren aan de aandachtspunten voor de overgang tussen het basis en secundair onderwijs, in het
bijzonder met betrekking tot schrijven en spelling. Je vindt ze in deze tekst.

5. Prins Filipsfonds
Het Prins Filipfonds stelt zich tot doel om bruggen te slaan tussen de drie Gemeenschappen van België door o.a.
taalgrensoverschrijdende uitwisselingsprojecten financieel te steunen. Ook basisscholen kunnen taalgrensoverschrijdend
samenwerken via uitwisselingsprojecten om zo een eerste stap naar de "internationale" dimensie te ervaren.
VVKBaO organiseert op 10 juni 2015 van 10 uur – 12 uur in 1040 Brussel, Guimardstraat 1 een inspiratiesessie over het
schrijven van de aanvraag van zo'n een uitwisselingproject. Deelname aan deze sessie is gratis.
Meer info via marcel.vanlommel@vsko.be, greet.vanmello@vsko.be, pedagogisch begeleiders VVKBaO en
karine.vanthienen@vsko.be, stafmedewerker internationalisering.
Inschrijven kan bij Karine.Vanthienen@vsko.be (uiterlijk op 15 mei 2015), met vermelding van naam deelnemer, naam
school, telefoon en emailadres.
De oproep voor uitwisselingsprojecten 2015 zal op 29 april 2015 gelanceerd worden en zal samen met het aanvraagformulier
gepubliceerd worden op deze webpagina.
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Met vriendelijke groeten
Marc Van den Brande
Secretarisgeneraal
Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO)
Tel. 02 507 06 61  Fax 02 507 06 13
Url: http://www.vvkbao.be
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