
   
 
 
 
  

 

           1 september 2015 

Aan alle personeelsleden van scholengemeenschap De Bron 

 

We wensen u allen een schooljaar met de nodige voldoening en arbeidsvreugde. We 

hopen ook dat de doorlichting een gunstig advies mag brengen voor al onze scholen. 

Het team van De Bron moest op het einde van vorig schooljaar, omwille van de 

besparingen, afscheid nemen van Emmy Van Hoecke. 

Graag willen we ook bij het begin van dit nieuwe schooljaar een overzicht geven van wat 

de scholengemeenschap voor u kan betekenen: 

Personeelsbeleid 

Het voeren van een efficiënt personeelsbeleid is één van de kernopdrachten van 

een scholengemeenschap. 

Hebt u vragen over uw statuut, over tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, 

ter beschikkingstelling en reaffectatie kunt u contact opnemen met Marijke 

Vandendael: marijke.vandendael@sg-debron.be. 

Centrale personeelsadministratie 

De administratieve dossiers van personeelsleden van het College van de Paters 

Jozefieten, Nieuwen Bosch, het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut, het Sint-

Franciscusinstituut en het Sint-Pietersinstituut worden centraal beheerd in het 

Benediktushuis in Astene. 

Bent u personeelslid van Nieuwen Bosch, het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut of het 

Sint-Pietersinstituut dan kunt u voor vragen over uw dossier contact opnemen met 

Martine Van Acker: martine.vanacker@sg-debron.be.  

Bent u personeelslid van het College van de Paters Jozefieten dan kunt u voor 

vragen over uw dossier contact opnemen met Jovita Deconinck: 

jovita.deconinck@sg-debron.be. 

Bent u personeelslid van Sint-Franciscusinstituut Melle dan kunt u voor vragen 

over uw dossier contact opnemen met Brigitte Van Malderen: 

brigitte.vanmalderen@sg-debron.be. 

Martine Van Acker en Brigitte Van Malderen worden in hun taak bijgestaan door 

Jovita Deconinck: jovita.deconinck@sg-debron.be  

Interimbank 

Vanaf 15 september helpen we uw directie bij het zoeken van interims.  

Wenst u te solliciteren voor interims, kunt u contact opnemen met Emma 

Vergeylen: emma.vergeylen@sg-debron.be of interimbank@sg-debron.be. 

 

Nascholingen, netwerken en vakvergaderingen 

Net zoals in het schooljaar 2011-2012 organiseren we ook dit schooljaar een 

gemeenschappelijke pedagogische studiedag voor alle personeelsleden van De 

Bron. Deze studiedag vindt plaats op maandag 26 oktober 2015. Binnenkort mag u 

hierover meer informatie verwachten. 
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Daarnaast plannen we ook bijeenkomsten van de netwerken internaatbeheerders, 

preventieadviseurs, de verantwoordelijken voor personeelsadministraties, ICT, 

pastoraal, diataal en het GOK-beleid. 

In overleg met de directies worden ook schooloverstijgende vakvergaderingen 

georganiseerd. 

Wenst u graag eens een overleg met de vakcollega’s van de andere Bronscholen of 

wenst u graag een vervolg van een vakvergadering georganiseerd tijdens de 

voorbije schooljaren vragen we u, na overleg met uw directie, contact op te nemen 

met Emma Vergeylen: emma.vergeylen@sg-debron.be. 

Nieuwsbrief 

Er worden dit schooljaar enkel nog nieuwsbrieven opgemaakt met nuttige 

informatie voor de personeelsleden. 

Voor nieuws uit andere scholen raden we u sterk aan de facebookpagina’s van 

onze scholen te liken en te klikken op ‘meldingen ontvangen’: 

 BenedictusPoort 

 College Paters Jozefieten Melle 

 Don Boscocollege Zwijnaarde 

 Don Bosco Sint-Denijs-Westrem 

 Nieuwen Bosch Humaniora  

 Onze-Lieve-Vrouwe-instituut 

 Sint-Franciscusinstituut Melle 

 Sint-Pietersinstituut 

 

Benediktushuis 

Geregeld vindt er schoolgebonden overleg plaats in de vergaderruimten van het 

Benediktushuis. U neemt hiervoor, na overleg met uw directie, contact op met 

Emma Vergeylen: emma.vergeylen@sg-debron.be. 

De interne werking en de vertegenwoordiging van de scholengemeenschap De Bron 

De interne werking van een scholengemeenschap wordt geformaliseerd in een 

aantal overlegorganen: CAIM (Comité van de Afgevaardigden van Inrichtende 

Machten), CODI (College van directeurs), OCSG (Onderhandelingscomité van de 

Scholengemeenschap, dit is een overleg tussen directies en de personeels-

afgevaardigden uit de verschillende scholen), MZC (Medezeggenschapscollege, dit 

is een overleg met de vertegenwoordigers uit de schoolraden van de verschillende 

scholen). Uw scholengemeenschap wordt in tal van overlegvergaderingen ver-

tegenwoordigd. Hebt u vragen over de interne werking of over de werkgroep 

grootstedelijk beleid (Katholiek Onderwijs Vlaanderen), de beleidsgroep onderwijs 

Gent (stad Gent), het regionaal overleg Gent (vrij onderwijs Gent), het lokaal 

overlegplatform (LOP), de centrumraad CLB … of hebt u algemene vragen over de 

scholengemeenschap kunt u mailen naar Luc Vande Moortel: 

luc.vande.moortel@sg-debron.be.  

 

 

Luc Vande Moortel 
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Coördinerend directeur  

Scholengemeenschap De Bron 
Emiel Clauslaan 121- 9800 Astene-Deinze - tel.: 09 2823328 


