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Afkortingen en begrippenlijst 
 

Begrippenlijst met onderwijstermen: 
 
 adjunct adjunct-directeur  

 affectatie overplaatsing naar een andere school binnen dezelfde 

scholengemeenschap of schoolbestuur 

 ankerschool school waar je de meeste lestijden of uren presteert 

 arbeidsreglement op maat uitgeschreven afspraken op basis van de 

rechtspositie personeel 

 AVP (PA) afwezigheid verminderde prestaties 

(wegens persoonlijke aangelegenheden) 

 dienstonderbreking Elke onderbreking van de normale werkzaamheden 

binnen een bestaande regeling (bv. zorgkrediet, VVP, 

AVP,…) 

 Directeur Interne  stedelijke directeur die als stadsambtenaar  

Organisatie (DIO)            overkoepelend het stedelijk onderwijs (basisonderwijs 

en deeltijds kunstonderwijs) opvolgt en coördineert 

 directieraad      college van directeurs basisonderwijs, DIO en      

                                     stafmedewerker met als voorzitter de directeur  

                                     coördinatie 

 OVSG Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

m.a.w. onze onderwijskoepel  

 pedagogisch project verklaring waarin staat hoe in onze scholen vanuit 

onze missie kwaliteitsvol onderwijs nagestreefd wordt 

 persdocument personeelsdocument met detail van de aanstelling 

 PWB personeel ten laste van het werkingsbudget 

waarbij de betaling door het Ministerie gebeurt, 

maar het Ministerie vordert die betalingen ook terug 

bij het schoolbestuur 

 reaffectatie overplaatsing naar een andere school (indien nodig 

buiten de scholengemeenschap) 
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 reaffectatiecommissie instantie op het niveau van de scholengemeenschap 

waarin zowel schoolbestuur als vakorganisaties 

zetelen om oplossingen te vinden voor boventallig 

personeel 

 rechtspositie de rechten en plichten van personeelsleden werkzaam  

in het gesubsidieerd onderwijs liggen decretaal vast 

 schoolbestuur de ‘inrichtende macht’ (voor ons is dit het college van 

burgemeester en schepenen) met als voorzitter  

de schepen bevoegd voor het stedelijk onderwijs 

 scholengemeenschap samenwerkingsverband (kortweg SG) 

tussen de 3 Roeselaarse stedelijke basisscholen 

 sollicitantenbank digitaal platform van de scholengemeenschap  

waarop alle sollicitaties per ambt worden bijgehouden  

met de actuele werksituatie van elke kandidaat 

 stafmedewerker administratief medewerker belast met administratieve 

taken voor de scholengemeenschap 

 TADD tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 

 TADD’er personeelslid dat een TADD verworven heeft 

 TBS VP terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen 

 TBS OB terbeschikkingstelling wegens ontstentenis betrekking 

met (re)affectatie  tot gevolg 

 vacante lestijden beschikbare lestijden die niet genomen zijn door een 

titularis bv. in ziekteverlof of in loopbaanonderbreking 

 vacantverklaring mededeling van het aantal vacante lestijden/uren per 

ambt en per school die gebeurt  

 VVP  verlof verminderde prestaties 

 werkstation afdeling van het Ministerie van Onderwijs en Vorming 

verantwoordelijk voor de personeelsadministratie 

voor onze scholengemeenschap is dat werkstation 01 

 

 

 

Woorden die schuingedrukt staan in de verdere tekst, verwijzen naar deze lijst.  
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1 Begeleiden van studenten uit de lerarenopleiding 
 

Iedereen heeft het vak moeten leren.  
Daarvoor krijgen studenten de kans tijdens de stages in de loop van 
de lerarenopleiding. Ook met onze scholen maken wij het mogelijk 
dat studenten een stage komen volgen.  
 
De stagebegeleider is meestal een klastitularis, maar in sommige 
geval kan dit eveneens de zorgcoördinator, zorgleerkracht,… zelfs 
een administratief bediende zijn. 

 

 de stageaanvraag gebeurt meestal door de student in de school van zijn 

keuze 

 de directie of de adjunct keurt deze aanvraag goed bij voorkeur in overleg 

met de stagebegeleider 

 gespreide lasten :  hoogstens één student per klas en per schooljaar 

 bij een ingroeistage van meerdere weken wordt een opdracht  

op schoolniveau overlegd met de stagebegeleider  

 een beknopte beoordeling van een student wordt door de 

stagebegeleider aan de directie bezorgd met het oog op mogelijke 

rekrutering.  
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2 Solliciteren 
 

Een sollicitatiebrief met cv bevat naast de contactgegevens ook de 
motivatie en de schoolloopbaan van de kandidaat. Liefst met foto. 
De kandidaat solliciteert altijd tegenover het schoolbestuur voor 
een werkaanbieding in de scholengemeenschap, nooit voor één 
school.  Dit geldt ook als de sollicitant zich rechtstreeks richt naar 
een van de scholen 

 
Wie solliciteert per brief, via e-mail,…   moet deze sollicitatie ook 
nog eens overmaken op de sollicitantenbank.   Het solliciteren via 
de sollicitantenbank gebeurt via www.sbsroeselare.be/solliciteren.  
Indien je je tot de school of scholen richt, word je door de 
stafmedewerker gevraagd om dit ook op de sollicitantenbank te 
doen. 
 
Het is van groot belang dat elke sollicitant zijn of haar actuele 

werksituatie update in de sollicitantenbank.  Deze vormt de basis 

voor ons om te rekruteren. 

 
 
 

 

  

http://www.sbsroeselare.be/solliciteren
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3 Rekrutering 
 

Naargelang de vacatures worden kandidaten geselecteerd volgens 

het beoogde profiel. Een eerste selectie gebeurt op basis van het 

vereiste of voldoend geachte diploma of getuigschrift. 

 

3.1 Rekrutering vóór de start van het nieuwe schooljaar 
 

Kandidaten worden gerekruteerd en geselecteerd op basis van  

een sollicitatiegesprek dat met de directies basisonderwijs wordt 

gevoerd. Meestal eind juni. Tijdens deze kennismaking peilen de 

directies vooral naar de motivatie en de talenten van de kandidaten. 
 
De beslissing van wie doorgaat, wordt collegiaal genomen. 

De directieraad maakt het voorstel met de aanstellingen over  

aan het schoolbestuur dat finaal beslist. 

 

3.2 Rekrutering in de loop van het schooljaar 
 

       De sollicitantenbank wordt als basis genomen om in de loop van      

       het jaar te rekruteren. 

 

       Bij uitputting van de sollicitantenbank worden andere kanalen  

       geraadpleegd, zoals websites met werkzoekenden (vb. van VDAB  

       of COV) of andere referenties.   
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4 Aanstelling 
 

Het personeelsbeleid wordt gevoerd op het niveau van de 

scholengemeenschap. 

We gaan ervan uit dat elke directeur zijn team moet kunnen 

samenstellen. Uiteraard binnen de regelgeving. 

De rechtspositie personeel bepaalt dat de personeelsleden  

in deze volgorde een aanstelling moeten krijgen : 

 

1 eerst krijgen vastbenoemde personeelsleden een aanstelling 

2 daarna worden personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van 

doorlopende duur (TADD) aangesteld 

3 zijn er personeelsleden ge(re)affecteerd, dan worden ook die aangesteld 

4 zijn er nog vacatures, dan krijgen de meest geschikte kandidaten een job 

 

Een personeelslid wordt aangesteld binnen de scholengemeenschap 

en krijgt een school toegewezen. De ankerschool  is de school waar 

personeelsleden de meeste lestijden of uren presteren.  

In de ankerschool  bevindt zich ook het administratief dossier 

dat op eenvoudig verzoek altijd kan ingekeken worden.  

 

Is er personeel boventallig door inkrimping, dan worden  

vastbenoemde personeelsleden en personeelsleden met een TADD 

ge(re)affectateerd voor zo ver dat mogelijk is. (zie 9 – reaffectatie en 

affectatie) 

 
Bij een aanstelling in een school van de scholengemeenschap gaat 
het personeelslid aan de slag volgens de visie, de reglementen en 
de werkwijze van de scholengemeenschap en de school.  (Zie 4.2 – 
elke aanstelling) 
 
Voor een deeltijdse aanstelling zijn er afspraken voor de effectief te 
leveren prestaties.  (Zie 10.3 – tabel prestatieregeling) 
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4.1 Een eerste aanstelling  
 

Voor een eerste aanstelling zijn er een aantal administratieve 

verplichtingen. Aan de administratie van de school moeten deze 

documenten bezorgd worden : 
 
 diploma (met diplomasupplementen) of studiebewijs 

 recent (< 1 jaar) uittreksel uit het strafregister (model 596.2) 

 recent medisch geschiktheidsattest van de (huis)arts 

 stamboeknummer  (indien dit nog niet ter beschikking is, wordt dit 

aangevraagd bij het werkstation door de school)  

 persoonlijk rekeningnummer 

 attest van de wettelijke verblijfplaats 

 

4.2 Elke aanstelling 
 
Het personeelslid en de directeur ondertekenen het persdocument 

met het detail van de aanstelling. Dit is de arbeidsovereenkomst 

waarvan het schoolbestuur akte neemt. 
  
Op de website www.sbsroeselare.be/leerkrachten staan een aantal 

documenten waarin de algemene afspraken staan : 
  
 het pedagogisch project (te ondertekenen) 

 het arbeidsreglement 

 het schoolreglement 

 de prestatieregeling 

 de leerplannen OVSG 

 de algemene functiebeschrijving 

 
Elke school geeft ook heel wat informatie : 

 
 via de afsprakennota 

 via de website van de school 

 via schooleigen documenten en info rond de praktische werking 

 via het schoolwerkplan  

http://www.sbsroeselare.be/leerkrachten
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5 Loopbaanbegeleiding 
 

5.1 Aanvangsbegeleiding 
 

Een personeelslid in het stedelijk onderwijs staat zeker niet alleen. 
 

 Een of meerdere mentoren (meestal de leerkracht(en) van de 

parallelklas) zijn je aanspreekpunten. 

 De administratieve medewerker personeel is de contactpersoon die 

ervoor zorgt dat alle formaliteiten correct vervuld zijn. 

 De zoco heeft een coachende rol omtrent de zorgwerking. 

 De directeur of adjunct beantwoordt alle andere vragen  

  

Er wordt een procedure opgestart bij een aanstelling van langere 

duur (aanstelling > 104 dagen) die zorgt voor de nodige begeleiding 

als startende leerkracht.  Deze procedure maakt deel uit van het 

evaluatiebeleid.   

 

De procedure wordt hieronder schematisch voorgesteld. 

 

 
 

Een personeelslid kan steeds de directeur, de adjunct of de mentor 

aanspreken.  Elke personeelslid heeft recht op de aangepaste 

begeleiding. 
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5.2 Professionalisering 

 

Een leerkracht moet zich steeds blijven vormen. Daarvoor zijn er 

zowel de pedagogische studiedagen voor elk schoolteam als de 

individuele nascholingen voor elk teamlid.  Om behoeften en 

noden op te nemen, wordt door de school een nascholingsplan 

opgesteld. 

 

Het professionaliseringsplan bevat 
 

 pedagogische studiedagen (vormingen voor het team of voor sub-teams) 

 vormingsinitiatieven voor deelgroepen – vb. voor leermeesters l.o. 

 professionalisering via individuele vormingen  (ofwel naschools  

of tijdens de uren) 

 

Vorming kan vanuit de directie voorgesteld worden.  In overleg 

wordt dan gekeken hoe de bijscholing kan ingepast worden in de 

schoolorganisatie.  Indien de leerkracht voor een vorming zelf 

initiatief neemt, wordt dit steeds afgetoetst bij de directie.   De 

directeur kijkt na of de vorming voldoet aan de criteria uit het 

nascholingsplan.  
 
Met het nascholingsbudget zorgt de school ervoor dat alle kosten 

terugbetaald worden : 

 inschrijfkosten of cursusgeld 

 verplaatsingskosten tenzij gebruik gemaakt wordt van een dienstwagen 

 bijhorende materialen (vb. cursussen) 
 

We verwachten van alle personeelsleden  

 een positieve ingesteldheid om levenslang te leren 

 een gezonde motivatie om actief aan elke vorming deel te nemen 
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6 Evaluatiebeleid 
 

Via het decreet rechtspositie wordt het evaluatiebeleid gevoerd. 

Dit moet gezien worden als een positief en constructief 

beleidsinstrument gericht op het geven van kwaliteitsvol onderwijs 

aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd. 

 

Op de website www.sbsroeselare.be vind je heel wat info : 
 
 de algemene afspraken i.v.m. functiebeschrijving en evaluatie 

 toelichting bij het evaluatiebeleid 

 de functiebeschrijvingen per ambt 

 

6.1 Functiebeschrijving 
 

Elk personeelslid weet graag wat er van hem/haar verwacht wordt.  

Daarom is er per ambt een taakgerichte functiebeschrijving 

opgemaakt die verschillende domeinen bevat : 
 
 vakbekwaamheid  

je werkt planmatig, je staat vlot voor de klas, je hebt een goede manier 

van klashouden, de klasadministratie verloopt vlekkeloos, je bent 

inhoudelijk correct bezig, enz.  

 sociale omgang 
je functioneert goed in het team, je communiceert vlot met collega’s, 

met ouders en met de schoolleiding, je leeft de afspraken na, enz. 

 betrokkenheid 
je zet je in voor de schoolopdracht, je maakt deel uit van werkgroepen,  

je staat positief tegenover onderwijsvernieuwingen, enz. 

 
Tijdens het functioneringsgesprek worden hierover de nodige 

afspraken gemaakt en soms zijn bijsturingen nodig. 

 

http://www.sbsroeselare.be/
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6.2 Functioneringsgesprek 
 

In een eerste functioneringsgesprek wordt jouw functiebeschrijving 

toegelicht en gepersonaliseerd als dat nodig is. 

Een volgend functioneringsgesprek tijdens jouw loopbaan wordt ook 

wel eens ontwikkelgesprek genoemd. 
 

Telkens worden de gemaakte afspraken door de beoordelaar op 

papier gezet. Het personeelslid ondertekent voor kennisname. 

 
 
6.3 Evaluatiegesprek 

 

In de loop van de evaluatiecyclus maakt de beoordelaar voor elk 

personeelslid minstens één evaluatie op.  
 

Zeker op scharniermomenten – op de vooravond van een TADD  

of van een vaste benoeming – volgt een evaluatie. 

De bevindingen worden verduidelijkt tijdens het evaluatiegesprek. 

 

Het personeelslid krijgt een voldoende als hij of zij voldoet op alle 

domeinen, zowel vakbekwaamheid, sociale omgang als 

betrokkenheid.   Dit advies wordt overgemaakt aan het 

schoolbestuur.  Het personeelslid ondertekent voor kennisname. 

 
 
 
De wetgeving omtrent het evaluatiebeleid is voorwerp van 
aanpassingen.  Tot deze aanpassingen er zijn, blijft deze 
werkwijze van toepassing.  



Scholengemeenschap Stedelijke Basisonderwijs Roeselare - personeelsbeleid 
Infobrochure i.v.m. de rekrutering, de aanstelling, de begeleiding en de verdere loopbaan  
 

13 www.sbsroeselare.be 

 
7 Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur  (TADD) 
 
7.1 Voorwaarden (overgangsmaatregel 2019-2020) 

 
Wie voldoet aan deze voorwaarden bekomt een TADD : 
 
 op 30 juni tenminste 580 (720) dagen dienst hebben in het ambt 

 bij hetzelfde schoolbestuur of binnen de scholengemeenschap 

 een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs bezitten 

 400 (600) dagen effectief gepresteerd hebben in het ambt 

 gespreid over minstens 2 (3) schooljaren 

 de laatste evaluatie mag geen onvoldoende zijn 

 er geen werkpunten bleken te zijn uit de laatste evaluatie 

 

7.2 Procedure 
 

In onze scholengemeenschap wordt deze procedure gevolgd : 
 

 het schoolbestuur doet een oproep en stelt de voorwaarden  

 wie voldoet, kan kandideren tot en met 15 juni 

 via een aangetekende zending of tegen een ontvangstbewijs (stadhuis) 

 

Het schoolbestuur gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan. 

Zo ja, dan volgt op 1 september een tijdelijke aanstelling van 

doorlopende duur (TADD). Het schoolbestuur stuurt hiervan een 

schriftelijke bevestiging. 

 

Na de vastbenoemde en ge(re)-affecteerde personeelsleden krijgt 

een TADD’er voorrang om een aanstelling in onze scholen-

gemeenschap te bekomen. Er is onder de TADD’ers geen 

voorrangsregeling voor het bekomen van een aanstelling. 
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8 Vaste benoeming 
 

Een benoeming gaat in op 1 januari van het lopende schooljaar. 
 
8.1 Voorwaarden 

 
Wie voldoet aan deze voorwaarden kan bij het schoolbestuur 
aangesteld worden in vast dienstverband: 

 
 op de vooravond van de vaste benoeming aangesteld zijn in een TADD 

 minstens 240 dagen effectief gepresteerd hebben in het ambt 

 de lestijden/uren zijn vacant verklaard en zijn nog steeds vacant 

op de vooravond van de vaste benoeming 

 de laatste evaluatie mag geen onvoldoende zijn 

 van onberispelijk gedrag zijn (gestaafd met uittreksel 596.2 uit  het 

strafregister) 
 

 
8.2 Procedure 

 
Op basis van de personeelsformatie op 15 oktober worden alle 
vacante lestijden/uren opgesomd per ambt en per school.  Voor 
deze vacante uren kan een vaste benoeming aangevraagd worden. 
 
In onze scholengemeenschap wordt deze procedure gevolgd : 
 
 het schoolbestuur maakt ten laatste op 15 november de vacante 

lestijden/uren per ambt bekend aan alle personeelsleden 

 samen met een oproep voor vaste benoeming en stelt de voorwaarden  

 wie voldoet, kan kandideren tot en met 10 december 

 via een aangetekende zending of tegen een ontvangstbewijs (stadhuis) 
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8.3 Voorrangsrecht 
 

Het schoolbestuur zal in deze volgorde de personeelsleden vast 
benoemen die voldoen aan alle voorwaarden : 
 
1 eerst krijgen de personeelsleden die reeds deeltijds vast benoemd zijn 

een uitbreiding van de vaste benoeming 

2 daarna worden de personeelsleden met meer dan 960 dagen dienst 

vast benoemd in volgorde van het aantal dagen dienst 

3 tenslotte de personeelsleden die voldoen aan alle voorwaarden,  

voor zo ver er lestijden/uren zijn waarin vast benoemd kan worden 

 

Het schoolbestuur gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan. 

Zo ja, dan volgt op 1 januari een vaste benoeming aan het 

schoolbestuur.   

Het schoolbestuur stuurt hiervan een schriftelijke bevestiging.  

 

 

 
9 Reaffectatie en affectatie 
 
9.1  Affectatie 
 

Een personeelslid wordt aan één of meerdere scholen toegewezen 
om zijn opdracht uit te voeren.   Na een vaste benoeming heet die 
toewijzing aan één of meerdere scholen een affectatie.  

 
De aanstelling (tijdelijk) of de (re)affectatie (vaste benoeming) in 
een school kan in de loop van de tewerkstelling in onze SG 
wijzigen.  Wijzigingen gebeuren volgens de organisatienoden 
binnen de SG en de scholen.   
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9.2  Affectatie en reaffectatie van vastbenoemde personeelsleden  
 door tekort aan beschikbare lestijden. 

 

Zoals bij elke vorm van aanstelling wordt vast benoemd personeel 

aan een school (of meerdere scholen) uit de scholengemeenschap 

toegewezen.  Dit heet een affectatie. 

  

Als er in een school voor een ambt meer vastbenoemde personeels-

leden zijn dan beschikbare lestijden of uren, dan wordt in de school 

waar de vermindering zich voordoet het vastbenoemd personeelslid 

met het kleinste aantal dienstdagen aangesteld in een andere 

school van de scholengemeenschap. 

 

Het boventallig vastbenoemd personeelslid wordt dan aangesteld 

binnen het ambt voor het geheel van het aantal lestijden of uren 

van vermindering of voor een gedeelte van het aantal lestijden of 

uren van vermindering.  Hierbij wordt zoveel mogelijk vermeden dat 

een personeelslid in meerdere scholen moet gaan werken, wat soms 

niet te vermijden is. 
 
 
Is er binnen de scholengemeenschap geen aanstelling mogelijk, dan 

kan een aanstelling voorgesteld worden in een andere SG.   

Dit heet een reaffectatie.  De reaffectatiecommissie doet hiervoor 

de toewijzing binnen de wettelijke voorzieningen.  Momenteel is 

de reaffectatiecommissie opgeschort en worden enkel reaffectaties 

gedaan binnen de eigen SG. 

 

Bij een (re)affectatie wordt de terugkeer naar de oorspronkelijke 

school – indien mogelijk –  elk schooljaar opnieuw bekeken in 

overleg met de betrokken directies en het betrokken personeelslid. 
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9.3 Affectatie van personeelsleden met een TADD 
 

Een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)  

gaat vooraf aan de vaste benoeming en biedt meer werkzekerheid. 

Zoals alle personeelsleden wordt personeel met een TADD aan een 

school (of meerdere scholen) uit de scholengemeenschap 

toegewezen.  Dit is een affectatie. 

 
Als er in een school voor een ambt meer TADD’ers zijn dan 

beschikbare lestijden of uren, dan bepaalt de directeur van de 

school waar zich de vermindering van lestijden of uren voordoet, 

welke TADD’er uit zijn schoolteam afvloeit.   

 

De TADD’er waarvoor geen betrekking is, kan toegewezen worden 

in een andere school van de scholengemeenschap voor zover er in 

dit ambt tijdelijke personeelsleden zonder TADD tewerkgesteld zijn. 

Aanstellingen binnen het ambt kunnen gebeuren voor het geheel 

van het aantal lestijden of uren van vermindering of voor een 

gedeelte van het aantal lestijden/uren van vermindering 

 

Let wel, het is niet het aantal dienstdagen dat bepaalt welke 

TADD’er afvloeit, maar de directeur van de ankerschool  beslist in 

functie van de schoolorganisatie en het directieteam in functie van 

de organisatie van de scholengemeenschap. 
 
 
Is er binnen de scholengemeenschap geen aanstelling mogelijk, dan 

vloeit deze TADD’er af met behoud van alle rechten voor de periode 

van 5 opeenvolgende schooljaren.   Reaffectatie is er niet voor 

TADD’ers waarvoor geen aanstelling mogelijk is.  
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10 Dienstonderbrekingen 
 
10.1  Ziekteverlof 

 

Bij ziekte wordt van het personeelslid verwacht dat ze zich houden 

aan de volgende reglementering : 

 

1 zorg ervoor dat de directeur van de school telefonisch 

verwittigd wordt  vóór de eerste lestijd. 

2 vanaf de tweede dag afwezigheid wegens ziekte : 

 vult de dokter het afwezigheidsattest (“pers 16”) in dat op 

school moet bezorgd worden.  

Zie http://www.sbsroeselare.info/wat-bij-ziekte 

 

 vult de dokter het medisch attest in dat onmiddellijk door het 

personeelslid moet opgestuurd worden naar het controle-

orgaan (“Certimed” – Anderlecht).  

Zie www.sbsroeselare.info/wat-bij-ziekte 

        

Vanaf de eerste dag ziekte kan de controlearts langskomen.  

Daarom mag de woon- of verblijfplaats de eerste 24 uren niet 

worden verlaten, tenzij om dringende medische redenen. 

 

Voor afwezigheden kan de school een vervanger aanstellen :  

 via gewone vervangingen voor minstens 10 werkdagen  

 via korte vervangingen (beperkte mogelijkheid per schooljaar) 

voor minder dan 10 werkdagen.  

 

Vrijwillig vervroegd het werk hervatten is uiteraard altijd mogelijk. 

In dit geval moet ten laatste de dag vooraf de directeur hiervan op 

de hoogte gebracht worden. 

http://www.sbsroeselare.info/wat-bij-ziekte
http://www.sbsroeselare.info/wat-bij-ziekte
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10.2  Afwezigheden en verlofstelsels 
 

Een persoonlijk verlof (VVP), een afwezigheid (AVP), een loop-
baanonderbreking, een terbeschikkingstelling (TBS PA), een 
dienstonderbreking binnen het stelsel van het zorgkrediet moet 
schriftelijk t.a.v. het schoolbestuur aangevraagd worden vóór 1 mei 
voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, tenzij bij uitzonderlijke 
omstandigheden. 
 
Gebruik voor de aanvraag het voorziene formulier : aanvraag verlof 
of aanwezig: zie https://www.sbsroeselare.info/documenten-en-
voorbeeldbrieven.  Vanaf 2019-2020 is het de bedoeling dat alle 
dienstondbrekingen (anders dan ziekte) digitaal aangevraagd 
worden via de website van de school. 
 
Sommige stelsels zijn een recht, andere dan weer een gunst. 
Informeer goed over de financiële en andere gevolgen die een 
verlofstelsel met zich meebrengt, vb. voor de pensioenberekening. 
 
Bij toelating voor een periode van afwezigheid of een verlof in 
combinatie met een deeltijdse opdracht, bepaalt de directeur van 
de ankerschool  het lessen-/uurrooster en het takenpakket. 
Dat gebeurt in overleg met het personeelslid, maar de school-
organisatie staat voorop.   
 
Bij een deeltijdse opdracht – al dan niet met een 
dienstonderbreking – staan de effectieve prestaties vast die 
moeten geleverd worden.  (Zie 10.3 – tabel prestatielevering) 
 

 Vragen hierover worden beantwoord door de directeur, de adjunct 

of de administratieve medewerker personeel.  Schoolsecretariaten 

dragen niet de verantwoordelijkheid voor de aanvragen van 

aanvullende premies bij dienstonderbrekingen. Dit gebeurt door het 

personeelslid zelf. 

https://www.sbsroeselare.info/documenten-en-voorbeeldbrieven
https://www.sbsroeselare.info/documenten-en-voorbeeldbrieven
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10.3 Prestatieregeling deeltijdse leerkrachten 
 
KLEUTERONDERWIJZER ONDERWIJZER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

10.4 Andere korte dienstonderbrekingen 

 

 Omstandigheidsverlof voor gebeurtenissen in de directe 

familiale omgeving (bv. geboorte, overlijden,…).   

Bewijsstukken bezorgen aan het schoolsecretariaat. 

 

 Verlof wegens overmacht om medische redenen voor 

personen die op hetzelfde adres wonen, kan voor maximaal 4 

dagen per kalenderjaar.  

          Een medisch attest dat je aanwezigheid thuis noodzakelijk  

                  is, bezorgen aan de directie. 

 

Gebruik voor de aanvraag het voorziene formulier : aanvraag verlof 
of aanwezig: zie https://www.sbsroeselare.info/documenten-en-
voorbeeldbrieven.  (digitale aanvraag vanaf 2019-2020) 

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  21  

20  20  22  

21  21  23  

22  22  24  

23  23  25  

 

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  

 

https://www.sbsroeselare.info/documenten-en-voorbeeldbrieven
https://www.sbsroeselare.info/documenten-en-voorbeeldbrieven
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Deze infobrochure past in de visie om op een transparante manier te communiceren rond het 

personeelsbeleid dat gevoerd wordt op het niveau van de scholengemeenschap. 

De inhoud is gebaseerd op het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijs, op het 

arbeids- en schoolreglement van het stedelijk basisonderwijs Roeselare en op de interne nota 

i.v.m. het personeelsbeleid van de directieraad basisonderwijs. 


