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VO O RWO O RD

Dag collega starter,
Wĳ zĳn blĳ je in onze Scholengemeenschap KBRP te
verwelkomen!
Wĳ, Nancy en Els, zĳn actief als coach in die
Scholengemeenschap. We zĳn beiden een aantal
uren vrĳgesteld om je te begeleiden en wegwĳs te
maken in deze nieuwe wereld.
Het zou fijn zĳn als we samen een hechte band
opbouwen! Daarom organiseren we enkele
activiteiten, gesprekken doorheen het schooljaar,
helpen we zoeken naar antwoorden op je
werkvragen en –zorgen, willen we een luisterend oor
zĳn.

Els TEERLINCK
Coach lager / L.O.
Werkt in VBS Sint-Franciscus Poperinge
2de leerjaar
Tel. 057 33 49 93
GSM 0473 78 33 19
els.teerlinck@kbrp.be

Nancy RIEM
Coach kleuter
Werkt in VBS Sint-Franciscus Poperinge
3de kleuter
0477 667 063
nancy.riem@kbrp.be
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Welkom

A LG EM EN E I N F O K B RP

Sinds 1 september 2011 vormen alle vrĳe
Basisscholen
van
regio
Poperinge
één
scholengemeenschap met één schoolbestuur. Binnen
deze groep is ook De Klimrank opgenomen, als enige
school voor buitengewoon onderwĳs.
VZW Katholieke Basisscholen regio Poperinge, beter
bekend als KBRP, biedt dus onderdak aan 12 scholen.
Maandelĳks komen alle leden van het Schoolbestuur
samen, onder de leiding van de voorzitter. Daar
worden allerlei zaken besproken en beslissingen
genomen.
Binnen het Schoolbestuur zĳn er een aantal
commissies actief. Dit zĳn kleine deelgroepen, die
zich buigen over specifieke onderwerpen. Op de
vergadering van het Schoolbestuur brengt elke
commissie dan verslag uit van de voorbĳe
activiteiten.
• de aanwervingscommissie
• de financiële commissie
• de begeleidingscommissie voor directies
• de bouwcommissie
• de pedagogische commissie
• de ICT commissie
Heel geregeld komen de verschillende directies samen in het College van
Directies. Daar worden heel wat afspraken gemaakt.
An Tillie is aangesteld als algemeen directeur en Ann De Coutere als pedagogisch
coördinator. Er zĳn ook verschillende werkgroepen bestaande uit directies en
leerkrachten.
Onze startende personeelsleden willen we binnen KBRP optimaal begeleiden in de
uitbouw van hun loopbaan. Dit doen we via een uitgebouwde coaching. Deze
coaching gebeurt op basis van de visietekst rond aanvangsbegeleiding van KBRP
(Smartschool-KBRP-Personeel-Starters-Visietekst aanvangsbegeleiding)
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A F S PRA K EN

Algemene afspraken
• Elke starter leest deze brochure online.
• De starters van het eerste jaar worden door het College van Directies verplicht
om de georganiseerde activiteiten van de coaches bĳ te wonen.
• De starters van het tweede jaar worden eveneens uitgenodigd tot deelname
aan de activiteiten.
• De correspondentie verloopt via mail. We rekenen dan ook op een bevestiging
of tegenbericht. Het spreekt vanzelf dat mondeling en telefonisch verkeer
evenzeer kan!

Werkafspraken binnen KBRP
• In bĳlage 1 zitten de blaadjes
‘STAPPENPLAN BĲ DE LESVOORBEREIDING BINNEN SG KBRP’.
Daarop staat wat er van starters verwacht wordt binnen KBRP rond het
voorbereiden en geven van lessen. Deze werkwĳze wordt toegepast tot
je TADD’er bent in onze scholengemeenschap.
• In bĳlage zitten de blaadjes
‘TAAKVERDELING BĲ KORTE VERVANGINGEN KBRP’.
Deze blaadjes bevatten instructies rond wat de school en jou te doen staat
bĳ een vervanging.

Samenwerking coach-starter
• De samenwerking tussen de coach en de starter gebeurt via coachingstrajecten. Deze trajecten worden door de coach en de starter samen
uitgetekend tĳdens de coachingsgesprekken.
• Het afgesproken traject wordt door beide partĳen opgevolgd.
(zie visietekst op Smartschool-Personeel-Starters-Visietekst)
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Enkele aandachtspunten binnen KBRP
• Het Schoolbestuur verwacht een grote inzet en motivatie van elk personeelslid
binnen KBRP. Ook als je taak op verschillende scholen ligt, gaat het Schoolbestuur ervan uit dat de inzet op élke locatie en voor élke taak even groot is.
• Het Schoolbestuur verwacht de nodige discretie in de omgang met leerlingen,
met ouders, met collega’s en met directies.
• De starters worden opgevolgd door de directies van de scholen waarin ze
tewerkgesteld worden:
> De directie vult tĳdens het klasbezoek het reflectiedocument in.
> De leerkracht vult nà het klasbezoek zélf zĳn/haar deel van het reflectiedocument in, ook de zelfreflectie.
> De directeur maakt een afspraak met de leerkracht om eerstdaags
een functioneringsgesprek op te zetten n.a.v. dit klasbezoek.
> Tĳdens dit functioneringsgesprek worden beide documenten overlopen en
worden er afspraken gemaakt.
> De starter brengt de coach op de hoogte van het bezoek, vermeldt eventuele werkpunten die dan verder meegenomen worden in het coachingstraject.
• In elke basisschool van KBRP is er een schooleigen onthaal voorzien voor
vervangingen. Je krĳgt er de nodige informatie om deze korte vervanging
zo doeltreffend mogelĳk te maken. Het schoolbestuur vraagt om de nodige
tĳd te nemen om deze informatie vooraf door te nemen.
Vanzelfsprekend krĳg je ook op voorhand info van de titularis.
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• Wie voor het eerst aan de slag gaat in het onderwĳs, bezorgt de Algemene
Diensten een aantal documenten:
> Kopie diploma
> Diplomasupplementen (enkel voor leerkrachten)
> Attest voor het volgen van de cursus ROOMS-KATHOLIEKE godsdienst
in de lerarenopleiding.
> Een uittreksel uit het strafregister - model 596.2 SV. -, dat niet langer
dan één jaar geleden werd afgeleverd (aan te vragen op het stadhuis /
bĳ de gemeente)
> Medisch attest (niet langer dan één jaar eerder afgeleverd door de
behandelende geneesheer waaruit blĳkt dat u in een gezondheidstoestand
verkeert die de gezondheid van de leerlingen noch die van andere
personeelsleden in gevaar kan brengen).
> Gedrukt afschrift van post- of bankrekening (kopie rekeninguittreksel
of bewĳs van financiële instelling waaruit blĳkt dat de rekening op
uw naam staat).

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Kalender
Deze bĳeenkomsten zĳn verplicht voor eerstejaars,
startersvergaderingen 2 en 3 zĳn sterk aanbevolen voor tweedejaars.
Startersvergaderingen:
> Vrĳdag 27 augustus 2021
van 09.30 tot 11.30 uur

Agenda

> Dinsdag 21 september 2021
van 16.30 tot 18.00 uur
> Dinsdag 8 februari 2022
van 16.30 tot 18.00 uur
> Dinsdag 7 juni 2022
van 16.30 tot 18.00 uur
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www.kbrp.be en andere interessante websites
www.kbrp.be
• Als SG werken wĳ met google apps. Op die manier krĳgen de leerkrachten
maar 1 login, waarmee ze kunnen inloggen op alle applicaties waar we als
SG mee werken. Om een google apps-login te bekomen, neemt de directie
contact op met de ICT – coördinator. Dit kan pas als je aangeworven bent.
Dan blĳf je deze login behouden. Met deze login krĳg je een e-mailadres
en ook toegang tot Informat en Smartschool.
• De directeur van de school waar je tewerkgesteld bent,
zal je rechten geven op hun Smartschoolplatform.
• In principe is elk personeelslid van SG regio Poperinge
bereikbaar op voornaam.naam@kbrp.be

www

Andere interessante websites
https://www.symbaloo.com/mix/kbrp?searched=true
Interessante leermiddelen verzameld en gemaakt door de werkgroep
ICT-pedagogische van KBRP.
https://www.facebook.com/scholengemeenschapkbrp/?ti=as
Facebookgroep KBRP
https://www.facebook.com/groups/159858144598541/?ref=share
Facebookgroep ICT-pedagogische
www.klasse.be vakliteratuur
www.klascement.be
Na het maken van een account heb je toegang tot duizenden leermiddelen
van andere leerkrachten.
https://onderwĳs.hetarchief.be
Audiovisueel materiaal voor het onderwĳs
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SLOTWOORD

We hopen dat je na het lezen van de startersbrochure
wat meer inzicht hebt gekregen op de werking van
KBRP, en specifiek de loopbaanbegeleiding.
Je kunt steeds bĳ ons terecht met je verwachtingen,
je voorstellen, maar zeker ook met onzekerheden en
frustraties.
Wĳ willen graag als vertrouwenspersoon fungeren en je
op weg helpen om een flexibele, stuwende kracht te
worden binnen onze scholengemeenschap.
We wensen je alvast veel succes en werkvreugde toe!
Met vriendelĳke groeten,
Karin GHEQUIRE, Loopbaanbegeleiding
Els TEERLINCK, Coach lager / L.O.
Nancy RIEM, Coach kleuter
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BĲLAGEN
• Bĳlage 1: Taakverdeling bĳ korte vervangingen:
https://drive.google.com/file/d/1Qx2zmNyAbv0o61JAo_E9Wv4264QhlDMD/view?usp=sharing

• Bĳlage 2: Stappenplan bĳ lesvoorbereiding binnen KBRP:
https://drive.google.com/file/d/1Oe_Pl7DRl27ZmMXxsqBOqz16_-1zF_gB/view?usp=sharing

11

Succes!

