01/09/2020

DE KERN
Wie contacteer je wanneer waarvoor?

Algemeen mailadres:
Website FOPEM:
Cahierwebsite:
Smartschool:
Pedagogisch aanbod:

kern@fopem.be
fopem.be
cahier-fopem.be
fopem.smartschool.be
vorming-fopem.be

Je kan alle scholen bereiken via smartschool of via scholen@fopem.be

Catherine Devos
Contact:

catherine.devos@fopem.be
Meeffe
Catherine werkt halftijds, je kan haar bereiken op maandag en woensdag.

0473/73.65.39
Ta k e n :

081/58.07.24

Catherine behartigt samen met Jürgen de belangen van onze scholen bij OKO
(Overlegplatform Kleine Onderwijsverstrekkers). Ze vertegenwoordigt OKO in
verschillende werkgroepen en adviesraden van de Vlor waaronder de Raad
basisonderwijs. Je kan Catherine raadplegen rond onderwijswetgeving (niet rond
personeelsadministratie en de scholengemeenschap).

Vincent Vandevyvere
Contact:

vincent.vandevyvere@fopem.be
Kortrijk
Vincent werkt 4/5e, je kan hem elke weekdag, behalve vrijdag, bereiken.

0484/48.84.12
Ta k e n :

Pedagogisch begeleider
Vincent organiseert vormingen en ondersteunt scholen op pedagogisch-inhoudelijk
vlak. Hij organiseert nascholingen en zet begeleidingstrajecten op voor verschillende
groepen: taalcoaches, starters, graad in de kijker, coördinatoren, ...

J e v indt de kalender m et het pedago gisc h aanbo d o p w w w.vor ming - fopem.b e .

Julie Van Rijckeghem
Contact:

julie.vanrijckeghem@fopem.be
Kortrijk
Julie werkt voltijds, je kan haar altijd bereiken.

0476/74.84.85
Ta k e n :

Julie maakt de leerplannen, of cahiers, op voor FOPEM en begeleidt samen met
Vincent het implementatieproces. Ze is het aanspreekpunt voor de cahiercoaches. Ze
behartigt de belangen in de ontwikkelcommissies voor nieuwe eindtermen
basisonderwijs (via OKO). Met ICT-vragen gerelateerd aan de FOPEM-SOM-werking
kan je ook bij Julie terecht.

J e v indt o nder s teuning o m het c ahier te im plem enteren o p w w w.c a hier -fop em.be .

Lindsey Devlieghere
Contact:

lindsey.devlieghere@fopem.be
Brugge
Lindsey werkt 70%, je kan haar niet bereiken op donderdagnamiddag en

vrijdag.
0494/84.82.91
Ta k e n :

Competentiebegeleider (40%) en pedagogisch begeleider (30%)

Lindsey ondersteunt scholen, organiseert nascholingen en helpt leraren(teams) met
vragen rond zorg op niveau 0 en 1, diversiteit en inclusie. Ze is het aanspreekpunt
voor de zorgco’s. Ze begeleidt als competentiebegeleider de ondersteuners van het

ondersteuningsnetwerk OKOPlus.

Jürgen Loones
Contact:

jurgen.loones@fopem.be
Deinze
Jürgen werkt 4/5e, je kan hem niet bereiken op woensdag.

0486/32.61.03
Ta k e n :

Tr a n s i t i e c o ö r d i n a t o r
Jürgen begeleidt de transitie van onze organisatie. Hij is zowel extern als intern het
aanspreekpunt van FOPEM. Samen met Catherine behartigt hij de belangen van onze
scholen bij OKO (Overlegplatform Kleine Onderwijsverstrekkers). Hij ondersteunt
vooral coördinatoren en besturen.

Karolien Belet
Contact:

karolien.belet@fopem.be
Ronse
Karolien werkt halftijds, je kan haar bereiken op onderstaande momenten:

Even weken: maandag en donderdag
Oneven weken: maandag en dinsdag

0485/84.88.19
Ta k e n :

Karolien helpt jou bij de uitvoering van afspraken in de scholengemeenschap op vlak
van personeel. Voor de middelenverdeling en opvolging van de verplichtingen van de
scholengemeenschap kan je bij Karolien terecht. Ze ondersteunt de administratief

medewerkers.

Wil je een coördinator, zorgco of administratief medewerker
bereiken?

Je vindt een volledige contactenlijst op Intradesk bij Administratief.

