
PRESTATIEREGELING  in een notendop 

 

De schoolopdracht bestaat uit de lesopdracht, toezicht en intern overleg. 

Wie voltijds werkt heeft een wekelijkse schoolopdracht van maximum 26 klokuren,  
te presteren binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen,  
dus tussen 15 minuten vóór de eerste les en 15 minuten na de laatste les 's morgens en 
tussen 15 minuten vóór de eerste les en 15 minuten na de laatste les 's namiddags. 
 

De hoofdopdracht bestaat in principe uitsluitend uit een lesopdracht. 

Naast de aanstelling (voltijds 24/24) worden ook extra lestijden ingericht : de plage-uren.  
 
De maximumprestatie per ambt voor wie een voltijdse opdracht heeft: 

• kleuteronderwijzer: 26 lestijden 
• onderwijzer: 26 lestijden  (27 lestijden als het organisatorisch niet anders kan) 
• leermeester lichamelijke opvoeding: 28 lestijden 
• leermeester levensbeschouwelijke vakken : 28 lestijden   

Verder mogen er binnen een scholengemeenschap in het lager onderwijs maximaal 10% 
plage-lestijden worden ingericht ten opzichte van het totaal aantal lestijden op basis 
waarvan de school betrekkingen in het ambt van onderwijzer in het gewoon lager onderwijs 

heeft ingericht in het schooljaar 2010-2011  (= nulmeting).  

Voor wie een  deeltijdse opdracht heeft : 

KLEUTERONDERWIJZER ONDERWIJZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deeltijds werkende LEERMEESTERS godsdienst en zedenleer kan geen plage gevraagd worden. 
 
Oudercontacten en personeelsvergaderingen zitten in de opdracht van een leerkracht vervat 
en vallen buiten de schoolopdracht en hoofdopdracht. Hetzelfde geldt ook voor opdrachten 
bepaald na overleg of onderhandelingen in het bevoegd lokaal comité. 

* = onderwijzers mogen slechts met een derde 
plage-uur belast worden, als dit plage-uur  
om organisatorische redenen noodzakelijk is. 

aan- 

stelling  

minimum  

lestijden  

maximum  

lestijden  

6  6  7  
7  7  8  
8  8  9  
9  9  10  
10  10  11,5  
11  11  12,5  
12  12  13,5  
13  13  14,5  
14  14  15,5  
15  15  17  
16  16  18  
17  17  19  
18  18  20  
19  19  22 *  
20  20  23 *  
21  21  24 *  
22  22  25 *  
23  23  26 *  

 

aan-

stelling  

minimum 

lestijden  

maximum  

lestijden  

6  6  6,5  
7  7  7,5  
8  8  9  
9  9  10  
10  10  11  
11  11  12  
12  12  13  
13  13  14  
14  14  15  
15  15  16  
16  16  17  
17  17  18,5  
18  18  19,5  
19  19  21  
20  20  22  
21  21  23  
22  22  24  
23  23  25  

 


