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Artikel 1  
 
§1 De directeur van de instellingdirecteur van de instellingdirecteur van de instellingdirecteur van de instelling wordt aangeduid als eerste evaluator voor alle gesubsidieerde 

personeelsleden aangesteld in een wervingsambt in zijn/haar instelling. 
 
§2 Het ddddepartementshoofdepartementshoofdepartementshoofdepartementshoofd    ‘‘‘‘onderwijs, cultuur en onderwijs, cultuur en onderwijs, cultuur en onderwijs, cultuur en vrije tijdvrije tijdvrije tijdvrije tijd’’’’    wordt aangeduid als tweede 

evaluator voor alle personeelsleden in wervingsambten. 
 
§3 De gemeentesecretarisgemeentesecretarisgemeentesecretarisgemeentesecretaris  wordt aangeduid als de evaluator van de directeurs. 
 
 
Artikel 2  

 
De tweede evaluator bewaakt het proces, bewaakt de kwaliteit en waakt over de objectiviteit 
en de eenvormigheid van de evaluaties over de personeelsleden heen.  
 
 

Artikel 3  
 

Voor de evaluatoren wordt in het kader van het voeren van functionerings- en evaluatie-
gesprekken een opleiding voorzien zodat de evaluator voldoende competent is om met 
kennis van zaken en op een objectieve evenwichtige manier een oordeel uit te spreken over 
het presteren van het personeelslid.  

 
 

Artikel 4  
 

§1 Een personeelslid in een wervingsambt krijgt een geïndividualiseerde functiebeschrijving 
vanaf een aanstelling van 104104104104 dagendagendagendagen.  

 
§2 Personeelsleden in een wervingsambt die een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 

kunnen verwerven door meerdere keren aangesteld te worden voor een periode van 
minder dan104 dagen, krijgen eveneens een geïndividualiseerde functiebeschrijving. 

 
§3 De directeur krijgt vanaf de eerste dag van zijn aanstelling een geïndividualiseerde 

functiebeschrijving voor dat ambt.  
 
 

Artikel 5  
 

§1 Met elk personeelslid in een wervingsambt wordt in samenspraak met de eerste evaluator 
een geïndividualiseerde functiebeschrijving opgesteld. 
Daarnaast wordt er minstens één functioneringsgesprek per evaluatieperiode gehouden.  

 
§2 De (eerste) evaluator nodigt het personeelslid ((((mondeling/per brief/per email)mondeling/per brief/per email)mondeling/per brief/per email)mondeling/per brief/per email) uit voor een 

functioneringsgesprek. Hij kondigt dit minstens 10 werkdagen op voorhand 10 werkdagen op voorhand 10 werkdagen op voorhand 10 werkdagen op voorhand aan. 
 
§3 Het personeelslid kan (mondeling/per brief/per email)(mondeling/per brief/per email)(mondeling/per brief/per email)(mondeling/per brief/per email)  een functioneringsgesprek vragen. 

Het functioneringsgesprek vindt plaats binnebinnebinnebinnen n n n de 10 werkdagende 10 werkdagende 10 werkdagende 10 werkdagen        na de vraag.  
De datum en tijdstip van het gesprek wordt bepaald door de (eerste) evaluatordoor de (eerste) evaluatordoor de (eerste) evaluatordoor de (eerste) evaluator.   
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§4 Van het functioneringsgesprek wordt door de (eerste) evaluator een verslag opgemaakt 
conform het model ‘functioneringsgesprek’ in bijlage (1) .   
 

§5 Het functioneringsverslag wordt ondertekend door de (eerste) evaluator en ter 
ondertekening voor kennisneming aan het personeelslid voorgelegd. Het personeelslid en 
desgevallend de tweede evaluator ontvangen onmiddellijk een kopie. Het verslag van het 
functioneringsgesprek wordt bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de 
(eerste) evaluator.   

 
§6 De (eerste) evaluator houdt de coachingshistoriek bij conform het model ‘historiek 

coaching’ (2).  
 
 

Artikel 6  
 

§1 Er wordt minimaal één evaluatiegesprek gehouden om de vier vier vier vier schooljaren.  
Op de vooravond van tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of vaste benoeming 
wordt in elk geval een evaluatiegesprek gehouden. 
 

§2 De (eerste) evaluator bepaalt het tijdstip van het evaluatiegesprek en deelt dit minimaalminimaalminimaalminimaal    
10 werkdagen op voorhand10 werkdagen op voorhand10 werkdagen op voorhand10 werkdagen op voorhand (mondeling/per brief/per mail)(mondeling/per brief/per mail)(mondeling/per brief/per mail)(mondeling/per brief/per mail) mee. 

 
§3 Een personeelslid kan zich laten bijstaan door een raadsman tijdens het evaluatiegesprek.. 
 
§4 De (eerste) evaluator stelt het evaluatieverslag op conform het model ‘evaluatieverslag in 

bijlage (3).  
 
§5 Het evaluatieverslag wordt ondertekend door de (eerste) evaluator en ter ondertekening 

voor kennisneming aan het personeelslid voorgelegd. Het personeelslid en desgevallend 
de tweede evaluator ontvangen onmiddellijk een kopie. Het evaluatieverslag wordt 
bewaard in het evaluatiedossier dat beheerd wordt door de (eerste) evaluator. 

 
 
 

Artikel 7  
 
§1 De (eerste) evaluator zorgt voor de informatiedoorstroming naar het schoolbestuur en 

desgevallend naar de tweede evaluator. 
 
§2 Een personeelslid heeft steeds inzagerecht in zijn evaluatiedossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen : 
 
(1) model ‘functioneringsgesprek’ 
(2) model ‘historiek coaching’ 

(3) model ‘evaluatieverslag’ 
 


