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Dienst Onderwijs & Ondernemen - uitsluitend op
afspraak
De dienst Onderwijs & Ondernemen staat in voor:

Onderwijs
de coördinatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid
het opvolgen van de onderwijsreglementering
de jaarlijkse aanwending van het lestijdenpakket en het syndicaal overleg
de aanstellingen en benoemingen van het onderwijspersoneel en het beheer van de persoonlijke dossiers
de voorbereiding van besluiten van gemeenteraad en schepencollege betreffende het onderwijzend personeel en
onderwijsgebonden materies
de ondersteuning van de schooldirecteurs
de budgetopmaak voor de scholen en opstellen aankoopbesluiten
de organisatie van het leerlingenvervoer en het schoolzwemmen
het samenwerkingsplatform met alle scholen in de gemeente
de administratieve ondersteuning filiaal Deeltijds Kunst-Onderwijs
inlichtingen over studietoelagen

Ondernemen
de ondernemersgids
informatie die een startende ondernemer in Kortenberg moet weten
de coördinatie van een aantal zaken die betrekking hebben op winkeliers en handelaars: wekelijkse rustdag en
openingsuren en de afwijkingen hierop
het ondersteunen van de Raad voor Lokale Economie en het opvolgen van initiatieven van deze raad
eerstelijnshulp en advies met doorverwijsfunctie naar allerhande organisaties, diensten,...

Openingsuren
Maandag 15-08-2022

O.L. Vrouw Hemelvaart

Dinsdag 16-08-2022

van 09 u. tot 12 u.

Woensdag 17-08-2022

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 18-08-2022

van 09 u. tot 12 u.

Vrijdag 19-08-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zaterdag 20-08-2022

gesloten

Zondag 21-08-2022

gesloten

Maandag 22-08-2022

van 09 u. tot 12 u.

Dinsdag 23-08-2022

van 09 u. tot 12 u.

Woensdag 24-08-2022

van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u.

Donderdag 25-08-2022

van 09 u. tot 12 u.

Vrijdag 26-08-2022

van 09 u. tot 12 u.

Zaterdag 27-08-2022

gesloten

Zondag 28-08-2022

gesloten

Sluitingsdagen
Allerheiligen

dinsdag 1 november 2022

Wapenstilstand

vrijdag 11 november 2022

Kerstmis

zondag 25 december 2022

Tweede Kerstdag

maandag 26 december 2022

Nieuwjaar

zondag 1 januari 2023

Tweede Nieuwjaarsdag

maandag 2 januari 2023

Feest van de Arbeid

maandag 1 mei 2023

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

dinsdag 11 juli 2023

Nationale feestdag

vrijdag 21 juli 2023

O.L. Vrouw Hemelvaart

dinsdag 15 augustus 2023

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Subsidie oudervereniging

Waar kunt u ons bereiken?
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70

 Tobania

