UITTREKSEL
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk
ZITTING van 28.03.2013
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester
voorzitter gemeenteraad;
Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl
DE DONDER, Kaat OLIVIER, schepenen;
Robert VANHEERWEGHE, Gino BAERT, Marc BYTTEBIER, Frans
KEMSEKE, Louis HAERINCK, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Bert
SCHELFHOUT, Tundie D’HONT, Filip TERRYN, Jurgen BEKE, Lien DE
KETELE, Angelique LEFEBVRE, Sophie MESPREUVE, Matthias
VANNESTE en Frieda DEJAGER, raadsleden;
Trees LONGUEVILLE, gemeentesecretaris.
----17. Gemeentelijke LO- en BO-scholen - aanpassen arbeidsreglement
a) BO
DE RAAD,
in openbare zitting vergaderd
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 betrekkingen tussen de overheid
en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 juli 2010 houdende de goedkeuring van het
arbeidsreglement van de gemeentelijke BO-scholen;
Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG, werd het arbeidsreglement in zijn
geheel herwerkt, dit zowel naar vorm (lay-out) als naar inhoud (geactualiseerd);
Overwegende dat voor de BO-scholen een aanvulling gebeurd is voor het overig
paramedisch personeel (hoofdstuk 2, punt 2.7) met name het ambt van verpleger daar bij de
opmaak van het oorspronkelijk arbeidsreglement (gemeenteraadsbeslissing van 8 juli 2010)
nog geen verpleegkundige aangesteld was in de BO-scholen gezien pas op 1 september
2010 een type 2 voor het basisonderwijs (kleuter en lager) in de BBO-school de Kim werd
ingericht;

Overwegende dat een nieuw evaluatiereglement opgenomen werd in bijlage 4;
Overwegende dat een functionerings- en evaluatiedossier voor een onderwijzer ASV
opgenomen werd in bijlage 5;
Overwegende dat een functionerings- en evaluatiedossier voor een paramedicus
opgenomen werd in bijlage 6;
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;
Gelet op de besprekingen in het schoolteam en de opmerkingen van de directie;
Gelet op het protocol van akkoord in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van
24 april 2012;
Gelet op de algemene afspraken op het niveau van de scholengemeenschap, zoals
onderhandeld in het bevoegd onderhandelingscomité van 2 juli 2012 en 25 februari 2013;
Gelet op de bespreking in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 13
maart 2013;
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - Het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de
gemeentelijke BBO-school De Kim, Sint-Amandusstraat 20A en in de gemeentelijke BLOschool Sancta Maria, Nieuwstraat 3B, 8540 Deerlijk, zoals ne varietur gehecht aan huidige
beslissing, goed te keuren.
Art. 2. - Een afschrift van dit besluit en van het arbeidsreglement ter kennisgeving te
bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentescholen
vermeld in artikel 1.
Art. 3. - Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Directie Toezicht op
de sociale wetten.
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