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Onderwijs - Algemeen
31. AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van
de arbeidsreglementen;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
Gelet op het decreet voor lokaal bestuur;
Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG;
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het
personeel en het schoolbestuur;
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs,
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing
zijn;
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten
om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel
en het schoolbestuur;
Overwegende de bespreking in het schoolteam en de opmerkingen van de directie;
Overwegende de algemene afspraken op het niveau van de scholengemeenschap, zoals
onderhandeld in het bevoegd onderhandelingscomité;
Overwegende het protocol van akkoord in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 18
maart 2019;
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter
Neven, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Jean Nicolaes, Anja
Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Laura
Mulleners, Danny Lemmens, Gerard Stratermans, Patrick Janssen, Marie-Elise Smets, Yves
Chanson, Anja Huls en Bert Cilissen

artikel 1:
Het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd dd. 6 juli 2015 op te heffen.
artikel 2:
Het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de
gemeentelijke instellingen voor lager onderwijs met name scholengroep ‘De Driesprong’ te Millen,
Kattestraat 7 en scholengroep ‘De Klinker’ te Riemst, Klein-Lafeltstraat 2 goed te keuren.
artikel 3:
Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement ter kennisgeving te bezorgen
aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke instellingen vermeld in art.
2.
artikel 4:
Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Arbeidsinspec tie, Toezicht op de
sociale wetten.
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