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De provincieraad van Limburg

Gelet op het besluit van de provincieraad van 19 juni 2009 tot de vaststelling van het arbeidsreglement van de
Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren en de Provinciale Basisschool Voeren;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 decreet basisonderwijs, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het
basisonderwijs, zoals gewijzigd;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997, BaO/97/8, prestatieregeling;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 30 juni 2005, BaO/2005/12, puntenenveloppen voor scholen en
scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten;
Gelet op het decreet van 28 mei 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en
centra voor leerlingenbegeleiding (het rookdecreet);
Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 juni 2015 tot de vaststelling van het reglement voorkoming van
psychosociale belasting op het werk van het personeel van het provinciaal onderwijs, waaronder geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
Gelet op de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016;
Overwegende dat het arbeidsreglement moet worden aangepast aan de ter zake geldende regelgeving:
uitbreiding rookverbod, gegevensbescherming, …; dat van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om het
reglement in zijn geheel opnieuw vast te stellen;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel, zoals gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals gewijzigd;
Gelet op het akkoordprotocol van 22 oktober 2019 van de vergadering van het afzonderlijk bijzonder comité van
het provinciaal onderwijs over deze aangelegenheid;
Gelet op het akkoordprotocol van 22 oktober 2019 van de vergadering van het onderhandelingscomité van de
Scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg;
Gelet op de artikels 42 en 43 van het provinciedecreet;

Kenmerk
123.03.11/S2020N0329952
Dossier
2020N0033406
Bijlagen

Onderwijs

BESLUIT
Artikel 1
§1. Het arbeidsreglement van de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren en de Provinciale Basisschool
Voeren wordt vastgesteld zoals opgenomen in de bijlagen bij dit besluit, die er integrerend deel van uitmaken.
§2. Worden in voorkomend geval aangepast door de deputatie:
de in artikel 76 van het arbeidsreglement vermelde bedragen;
de namen en contactgegevens vermeld in het arbeidsreglement;
de bijlagen 1, 2, 4, 10 en 12 en het overzicht van de antennes enz. van bijlage 3 van het arbeidsreglement.
Artikel 2
§1. Elk personeelslid krijgt, tegen ontvangstbewijs, een kopie van dit arbeidsreglement en van iedere wijziging
ervan.
§2. Een exemplaar van het arbeidsreglement wordt gestuurd naar:
- de Inspectie van de Sociale Wetten,
- het regionaal bureau van de Inspectie van de Sociale Wetten,
die het toezicht uitoefenen op de correcte toepassing van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen.
§3. Op een voor het personeel goed zichtbare plaats wordt een bericht uitgehangen waarin aan het personeel
wordt meegedeeld waar de het arbeidsreglement en de regelgeving waarnaar het verwijst, kunnen worden
geraadpleegd. De personeelsleden kunnen er op elk ogenblik en zonder tussenpersoon inzage kunnen van
nemen.
Artikel 3
§1. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.
§2. Worden opgeheven met ingang van dezelfde datum:
- het besluit van de provincieraad van 16 september 2009 tot de vaststelling van het arbeidsreglement van het
personeel van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren;
- het besluit van de provincieraad van 17 juni 2015 tot de vaststelling van het reglement voorkoming van
psychosociale belasting op het werk van het personeel van het provinciaal onderwijs, voor de in artikel 1
vermelde scholen.
Hasselt d.d. 2020-01-22
De provinciegriffier wd.,

De voorzitter,

Liliane Vansummeren

Huub Broers
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