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Aanpassing arbeidsreglement Goezo! basisscholen

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen;
de heer Tom Covens, schepen; mevrouw Lien Du Four, schepen; mevrouw Iris Mulkens, algemeen
directeur

Afwezig:
mevrouw Griet Van Olmen, schepen

Verontschuldigd:
de heer Luc Luyten, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Leerkrachten die deeltijds werken moeten volgens het arbeidsreglement enkel aanwezig zijn op de
eerste en laatste personeelsvergadering van het schooljaar. Dit heeft voor gevolg dat er op de
vergaderingen door het jaar een heel aantal personeelsleden niet aanwezig zijn.
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Het is mogelijk om in het arbeidsreglement te vermelden dat deeltijdse leerkrachten moeten aanwezig
zijn op de personeelsvergadering en oudercontacten, tenzij de directeur akkoord gaat dat zij afwezig
blijven.
Juridische grond
De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd.
Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd.
Decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs, zoals
gewijzigd.
De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel, zoals gewijzigd.
Het besluit van de gemeenteraad van 11 juni 2019 waarbij het college van burgemeester en
schepenen vanaf die datum bevoegd wordt voor het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel,
het arbeidsreglement voor het personeel van de Goezo! scholen, het arbeidsreglement voor het
personeel van githo nijlen en het arbeidsreglement voor het personeel van de academie voor
beeldende kunsten in Nijlen.
Argumentatie
Leerkrachten die deeltijds werken moeten volgens het arbeidsreglement enkel aanwezig zijn op de
eerste en laatste personeelsvergadering van het schooljaar. Dit heeft voor gevolg dat er op de
vergaderingen door het jaar een heel aantal personeelsleden niet aanwezig zijn.
Het is mogelijk om in het arbeidsreglement te vermelden dat deeltijdse leerkrachten moeten aanwezig
zijn op de personeelsvergadering en oudercontacten op de dag dat zij normaal niet werken, tenzij de
directeur akkoord gaat dat zij afwezig blijven.
Bij administratief medewerkers, ICT- en zorgcoördinatoren zijn alle prestaties, inclusief het bijwonen
van personeelsvergaderingen en oudercontacten, vervat in de klokuren.
De voorgestelde aanpassing geldt voor de arbeidsreglementen van de Goezo! basisscholen, Kessel,
Kerkeblokken en Klokkenlaan.
De voorgestelde aanpassing werd voorgelegd op het ABOC van 20 juni 2019 en resulteerde in een
protocol van akkoord.

Besluit
Artikel 1
Het college gaat akkoord om in het arbeidsreglement van de Goezo! basisscholen, Kessel, Klokkenlaan
en Kerkeblokken, de aanpassing op te nemen dat deeltijdse leerkrachten moeten aanwezig zijn op de
personeelsvergaderingen en oudercontacten op de dag dat zij normaal niet werken, tenzij de directeur
akkoord gaat om afwezig te blijven. Bij administratief medewerkers, ICT- en zorgcoördinatoren zijn
alle prestaties, inclusief het bijwonen van personeelsvergaderingen en oudercontacten, vervat in de
klokuren.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen
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algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

burgemeester - voorzitter
Paul Verbeeck
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