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DEEL 1:  schematisch overzicht  
 

 

 

►lesopdracht 
►(beleids- 
   ondersteuning) 

►toezicht 
 
►overleg 
 
►organisatie school- 
    bibliotheek 

► ... 

►opzoekingswerk 

►taken bepaald na overleg of 

onderhandelingen in het  

 

bevoegd lokaal comité 

►voorbereidingen 

 

►verbeteringen 

 

►personeelsvergaderingen 

►verslagen 

►oudercontact 

Hoofdopdracht 
= min 24 (of 22) lestijden 
 
Max lestijden: 
Gewoon onderwijs 
-leermeester – 28 lestijden 
-onderwijzer – 27 lestijden * 
-kleuteronderwijzer – 26 lestijden 
 
Buitengewoon onderwijs 
-leermeester A.S.V. – 27 lestijden 
-leermeester godsd – NCZ – 27 lestijden 
-onderwijzer A.S.V. – 27 lestijden 
-kleuteronderwijzer A.S.V. – 26 lestijden 

Schoolopdracht 
= max 26 uur 

Opdracht 
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DEEL 2: KLOKuren  

en bijhorende berekening ‘niet betaalde toezichten’ 
 
 
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs:  
“ § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 163, § 2 en § 3, van het decreet bedraagt de wekelijkse 
schoolopdracht van het onderwijzend personeel dat voltijds in het gewoon basisonderwijs fungeert 
maximum 26 klokuren, te presteren binnen de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen.” 
 

Berekening KLOKUREN (Kruipuit) 
 

1. Kleuterschool + Lagere school 
 

Dagen Uren Uren Uren Uren Totaal uren 

Maandag Van 8.40u Tot 11.50 u Van 13.05 u Tot 15.25u 5u  

Dinsdag Van 8.40u Tot 11.50 u Van 13.05 u Tot 15.25u 5u  

Woensdag Van 8.40u Tot 12.15 u   4u 

Donderdag Van 8.40u Tot 11.50 u Van 13.05 u Tot 15.25u 5u  

Vrijdag Van 8.40u Tot 11.50 u Van 13.05 u Tot 15.25u 5u 

Zaterdag     0 

Zondag     0 

    Totaal : 24u  

 
STRIKT GENOMEN: 

 
- De lkr-en presteren 24u 
  
- In principe kan dus (onbetaald) toezicht gevraagd worden voor 2 klokuren vanaf 8.25 u, na 

15.25 u tot 15.40 en tussen 12.15 en 13.05 
  
IN DE PRAKTIJK: 

 
Schoolorganisatorisch moeten we zorgen voor 15’  toezicht voor schooltijd, over de middag en 
begeleiding van rijen/poortbewaking 15’ na schooltijd.  
 
 
BESLUIT: 

 
Volgens bovenstaand urentabel kan aan de lkr een max toezicht gevraagd worden van alle 
tussenspeeltijden die binnen de klokuren van voor- en namiddag vallen 
= 120’  
 
compromis vastleggen in arbeidsreglement en overleg met syndicaten 
 

Voorgesteld: 
 

1. Bij het opstellen van toezichtroosters de 120’ per lkr NIET overschrijden; 
2. Afspraak dat deze 120’ zich kunnen situeren binnen klokuren +  

a. de tijdstippen van vijftien minuten voor 8.40;  
b. twintig minuten over de middag;  
c. 15’ na schooltij; 

3. Indien de lkr op bovenstaande tijdstippen GEEN toezicht heeft, is er de verplichting om een 
kwartier voor en na de voormiddag en voor en na de namiddag, aanwezig te zijn. De directies 
gaan er evenwel van uit dat de lkr goed voorbereid aan zijn/haar dagtaak begint, en erop toeziet 
dat de hem/haar toevertrouwde leerlingen begeleid worden naar de juiste ‘opvangplaats’ na de 
schooluren.  
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DEEL 3: Plage uren*  en KINDVRIJE uren  
 
Hier gaat het over de hoofdopdracht, nl de uren lesopdracht van 50’ 
Plage-uren zijn de (extra) lestijden* tussen de onder- en bovengrens van een volledige opdracht.  
*lestijden die worden opgelegd om organisatorische redenen, vb vervangen van een collega, opvang van 
eigen klas tijdens ‘kindvrij’ uur, (verplicht opgelegde) besprekingen, aanbieden zorg in parallelklas,   …  
 
Voor kleuteronderwijzers is de ondergrens 24 (lestijden!) en de bovengrens 26 (lestijden!)  
Voor onderwijzers is de ondergrens 24 en de bovengrens 27 
Voor bijzondere leermeesters is de ondergrens 24 en bovengrens 28 
 
Gevolg (in onze schoolsituaties) 
 
>>>>Voor kleuteronderwijzers: 
Onze (voltijdse) kleuteronderwijzers zitten momenteel op 24/24 en mogen in principe 3 plageuren 
presteren  
>>>>Voor onderwijzers: 
Onze (voltijdse) onderwijzers presteren 24/24  lestijden en kunnen/mogen 3 plage uren presteren zoals 
berekend volgens de omzendbrief “Plage-lestijden - Plage-lestijden voor onderwijzers in het gewoon 
lager onderwijs”.  
Voor onze scholengemeenschap bedraagt deze berekening 1,6. Concreet wil dat zeggen dat we 
onderwijzers wekelijks 80 minuten (ongeveer 1,6 lestijd) mogen/kunnen inzetten om organisatorische 
redenen zoals vermeld bovenaan (zie *).  .  
 

BESLUIT: 
- In de organisatie, bij weekroosters en wissels wordt met bovenstaande zoveel mogelijk rekening 

gehouden. 
 

Kindvrije uren en de invulling 

 
Kindvrije uren zijn geen ‘vrije’ uren: 
Kindvrije uren voor leerkrachten hebben in de eerste plaats tot doel: 
- administratief werk voor de eigen klas(sen) in orde te brengen (weg-en –weermapje of agenda 
verzorgen, aanstippingslijsten totaliseren, verbeterwerk uitvoeren, onderwijslectuur doornemen of 
projecten voorbereiden, rapporten -leerlingdossiers en leerlingvolgsystemen aanvullen enz.)  
- overleg plegen met directie, secretariaat, parallel- of andere collega’s. 
- hospiteren, observeren of hulp bieden bij andere collega’s. 
- zorg aanbieden in aangrenzende of parallelklas.  
 
Kindvrije uren zijn dus niet bedoeld om de school te verlaten voor persoonlijke doeleinden zoals 

- Afspraak tandarts/dokter…. 
- Boodschappen doen 
- …. 

 
BOVENDIEN is er de regelgeving rond arbeidsongevallen:  
Volgens de wet wordt onder een arbeidsongeval verstaan het ongeval dat zich tijdens en door de 
uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroorzaakt. 
De werknemer is dus verzekerd voor het (eventuele) ongeval tijdens en door het feit van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst (of het ambt) overkomen. 
 
Een arbeidsongeval is dus een ongeval dat zich voordoet tijdens en omwille van de uitoefening van het 
ambt. 
Volgens het hof van Cassatie is een arbeidsongeval een plotselinge gebeurtenis met externe oorzaak dat 
een letsel veroorzaakt. Bovendien moet het ongeval de werknemer tijdens en door het feit van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst (of het ambt) overkomen. 
De "uitoefening van het ambt" moet ruim worden geïnterpreteerd. Ze kan bv. ook slaan op: 
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• bijscholingscursussen, pedagogische studiedagen, didactische bezoeken in binnen- en 
buitenland;  

• niet-schoolse activiteiten, georganiseerd door of ten bate van de school;  
• begeleiding van school- en studiereizen in binnen- en buitenland, al dan niet tijdens 

schoolvakanties;  
• huisbezoeken door leraars in het kader van wervingsacties (met restricties);  
• personeels- en oudervergaderingen;  
• voor- en naschools toezicht;  
• opdrachten als jurylid in een andere school, op verzoek van de directie van die school;  
• ophalen of thuisbrengen van leerlingen met de eigen wagen (met restricties).  
 

Uiteraard dienen deze activiteiten plaats te vinden met uitdrukkelijk instemming van de directie. 
 

BESLUIT: 
 
Vanaf 01/09/14  
dienen de leerkrachten een schriftelijke toestemming te bekomen van directie of beleidsmedewerker om 
de school te verlaten tijdens kindvrije uren. Ze dienen hierbij aan te geven of het om reden is van een 

- privé aangelegenheid (op eigen risico) 
- aangelegenheid omwille van het ambt (gedekt door arbeidsongevallenverzekering) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


