
 

 

2 december 2019 

Prestaties in de grijze zone  
 

“Moet ik als deeltijds personeelslid een personeelsvergadering bijwonen op mijn vrije dag?” 

“Wij hebben een werkvergadering na de schooluren. Kan dit zomaar?” “Onze buschauffeur is 

ziek. Kunnen ze mij verplichten in te springen?” 

 

Dit zijn waarschijnlijk heel herkenbare vragen en opmerkingen van collega’s voor jou als 

vakbondsafgevaardigde (VA). Een groot deel van deze taken bevindt zich echter in een 

grijze zone. Jouw collega’s ervaren al een hoge werkdruk en willen dan ook graag correct 

geïnformeerd worden betreffende hun rechten en plichten. We verduidelijken de regels aan 

de hand van een handig overzicht. Je vindt dit op de volgende bladzijde. 

 

Neem dit mee in het lokaal comité 

Als VA kan je er mee voor zorgen dat in het lokaal comité een regeling wordt uitgewerkt 

over de prestaties buiten de gewone werkuren. Hierbij geven we je al een aanzet: 

▪ Personeelsvergaderingen: Het aantal personeelsvergaderingen ligt niet wettelijk 

vast. De directeur bepaalt het aantal in functie van de schoolwerking. Wanneer jouw 

collega’s opmerken dat er buitensporig veel personeelsvergaderingen worden belegd, 

kan jij de kwestie hier aankaarten. 

▪ Opendeurdagen en schoolfeesten: Personeelsleden kunnen tot maximaal twee 

keer per jaar verplicht worden hieraan deel te nemen. Dit is een maximum en het 

mag dus minder. Als VA kan jij op dit vlak onderhandelen. 

Het model van arbeidsreglement van OVSG preciseert dat personeelsleden in het 

gemeentelijk/stedelijk onderwijs die minimaal een halftijdse opdracht hebben, ‘naar 

evenredigheid’ hun medewerking aan deze activiteiten moeten verlenen. Dit betekent 

dus dat ze per jaar slechts aan één activiteit moeten deelnemen en dat 

personeelsleden met minder dan een halftijdse opdracht hiervan vrijgesteld zijn. 

Deze voorschriften zijn alleen afdwingbaar als ze zijn opgenomen in het 

arbeidsreglement van je school. Ontbreken deze regels, dan kan je tijdens de 

onderhandelingen proberen te bekomen dat ze worden opgenomen. Staan ze al in 

het arbeidsreglement, dan kan je erop toezien dat ze effectief worden toegepast. 

▪ Middagtoezicht: Jouw collega’s kunnen toch bereid zijn dit middagtoezicht uit te 

voeren. Volg mee op of hiervoor een bijkomende arbeidsovereenkomst wordt 

afgesloten. Zij hebben namelijk recht op een gepaste vergoeding.  

▪ Voor- en naschoolse opvang of busbegeleiding: Voor wie bereid is deze 

bijkomende taak op te nemen, gelden dezelfde voorwaarden als bij middagtoezicht. 

Ook dit kan je als VA mee opvolgen. 

 

Nog vragen? 

Heb je een specifieke vraag over de prestatieregeling of over bijkomende taken? De COV-

dienstverlening is bereikbaar op 02 244 37 30 of via cov.dienstbetoon@acv-csc.be. 
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