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Aanpassing sociaal voordeel middagtoezicht + toelage voor ochtend- en avondtoezicht GRt2o',t7l143

Juridisch kader
BesluitVlaamse Regering van24.07.1991 houdende bepalingen van de begrippen gezondheidstoezicht
en sociale voordelen bedoeld in artikel 33 van de wet van29 mei 1959 tot wijziging van sommige
bepalingen van de onderwijswetgeving.
Het voornoemd besluit stipuleert dat het middagtoezicht minimaal moet verloond worden met
een brutoloon van een opsteller. Dit uurloon bestaat momenteel niet meer. ln de schriftelijke
parlementaire vraag nr 469 van 1B augustus 2010 van mevrouw Sabine Poleyn werd dit gewijzigd in het
bruto-uurloon van een bediende op C1-niveau met O-jaar ancirönniteit.
Het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau.
Het gemeentedecreet.
Het gemeenteraadsbesluit van 12 december 1991.

Advies
OVSG adviseert de besturen om de verloning van de middagtoezichters aan te passen volgens de index.
Voor het ochtend- en avondtoezicht werd geen minimumverloning opgenomen in het Besluit. OVSG vindt
het echter aangewezen om hiervoor hetzelfde barema te hanteren maar benadrukt hierin de autonomie
van de besturen.
Het scholenoverleg van '19 september 2017.
ABOC B december 2017.

Motivatie
ln de gemeentescholen wordt middagtoezicht ingericht.
Het middagtoezicht is een sociaal voordeel waardoor de scholen van de andere onderwijsnetten ook
aanspraak op kunnen maken.
ln het gemeenteraadsbesluit van '12 december 199'l werden de vergoedingen vastgesteld. De toen
vastgestelde bedragen zijn via gemeenteraadsbesluit van '13.12.2001 omgezet in euros (€7,94 per uur
eenheid voor middagtoezicht en € 8,68 per uur per eenheid voor het ochtend- en avondtoezicht) . Deze
bedragen zijn in de loop der jaren niet meer geïndexeerd.
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. ln
het gemeenteraadsbesluit van 12 december 199'1 werden de vergoedingen vastgesteld. De toen
vastgestelde bedragen zijnvia gemeenteraadsbesluit van 13.12.200'1 omgezet in euros. Deze bedragen
zijn de loop van de jaren niet meer geïndexeerd. Aan de besturen wordt gevraagd om de verloning aan te
passen volgens de index. Voor de vergoeding voor middagtoezicht en ochtend-en avondtoezicht wordt
per '1.1 .2018 vastgesteld op € 10,00 per uur. Op 1.1.2009 wordt dit verhoogd naar € 1 1,85 per uur. Met
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januari 20'18 vervangt dit reglement de gemeenteraadsbesluiten van 12 december 1991 en

13 december200l.

Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking

Stemminq
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Besluit
Artikel 1
Met ingang van 'l januari 2018 vervangt dit reglement de gemeenteraadsbesluiten van 12 december 1991
'13 december 2001.

en

Artikel

2

Voor het middagtoezicht in de basisschoolwordt volgend normenstelsel gehanteerd:
r ochtendtoezicht: de volledige schijf bedraagt 25 leerlingen per eenheid
¡ middagtoezicht: de volledige schijf bedraagt 50 leerlingen per eenheid
. avondtoezicht: de volledige schijf bedraagt 15 leerlingen per eenheid

Artikel

3

Het brutobedrag dat wordt uitbetaald aan de leerkrachten voor de vergoeding voor middagtoezicht en
ochtend- en avondtoezicht wordt per 01 .01.2018 vastgesteld op € 10,00 per uur per eenheid. Op
01.01.2019 wordt dit verhoogd naar € 1 1,85 per uur per eenheid.
De vrijwilligers die toezicht houden worden verloond volgens de vrijwilligersovereenkomst die afgesloten
is met het gemeentebestuur. De regelgeving op vrijwilligerswerking is hierop van toepassing.
De PWA-ers die toezicht houden worden verloond volgens de PWA-regelgeving.

Artikel4
lndien de toezichten worden georganiseerd in verschil[ende vestigingsplaatsen van éénzelfde school
wordt het sociaal voordeel berekend per georganiseerd toezicht m.a.w. ongeacht het door het
gemeentebestuur vastgestelde normenstelsel zal per georganiseerd toezicht één eenheid worden
toegekend.

Artikel

5

De bezoldiging van de toezichters gebeurt door de instellingen die het sociaal voordeel ontvangen. De
betaling door het gemeentebestuur kan enkel gebeuren na ontvangst van een trimestri,öle opgave van het
schoolhoofd of de inrichtende macht met opgave van de uren gepresteerd door elke leerkracht, PWA-er
of vrijwilliger.

Artikel

6

De financiële tussenkomst voor het sociaal voordeel wordt toegekend aan de schoolbesturen die erom
verzoeken en die door het gemeentebestuur nodig geachte controle aanvaarden. Er is enkel sprake van
een sociaal voordeel als bij de scholen de verloning van de toezichters hoger is dan de ontvangsten van
het remgeld en werkingsmiddelen die de Vlaamse overheid hiervoor voorziet.

Artikel

7

De toezichters worden aangeworven en vergoed door het schoolbestuur dat middagtoezicht organiseert

in haar scholen.

Artikel

I

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. Een
uittreksel wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde diensten en aan de inrichtende macht
van de onderwijsinstellingen voor basisonderwijs van het gesubsidieerd vrij onderwijs, het
gemeenschapsonderwijs te Brecht en het buitengewoon onderwijs te Brecht.
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