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VERORDENING BETREFFENDE DE VOLGORDE VAN
AFVLOEIING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL VAN DE
OPENBARE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS
Vastgesteld bij besluit van de raad van 2 december 1993, nr. 3278b
Artikel 1

Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:
a.
school:
een openbare school voor basisonderwijs;
b.
belanghebbende:
het lid van het onderwijzend personeel, aangesteld aan een van de
gemeentelijke scholen;
c.
diensttijd:
de totale tijd doorgebracht in dienst van het onderwijs, waarbij een aanstelling
voor een bepaald aantal uren per week gelijk geacht wordt aan een aanstelling
in volledige dienst, alsmede de tijd gedurende welke:
de belanghebbende als dienstplichtige in Nederlandse militaire dienst
was, dan wel vervangende dienst heeft vervuld als bedoeld in de Wet
Gewetensbezwaren Militaire Dienst;
de belanghebbende in het genot is geweest van een ontslaguitkering
vanwege het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, het ministerie
van Landbouw en Visserij en/of van de gemeenten, voor zover deze
ontslaguitkering werd toegekend in verband met ontslag uit een
onderwijsbetrekking;
d.
vaste aanstelling:
aanstelling voor onbepaalde tijd;
e.
tijdelijke aanstelling:
aanstelling voor bepaalde tijd;
f.
afvloeiing:
tussentijds ontslag uit een tijdelijk dienstverband dan wel ontslag uit een vast
dienstverband van belanghebbende op grond van opheffing van de school of
van een betrekking aan de school of wegens zodanige veranderingen in de
inrichting van het onderwijs, dat de werkzaamheden van een of meer
belanghebbende overbodig worden.
Artikel 2
1.

Afvloeiingsvolgorde

Met inachtneming van het in het derde en vierde lid bepaalde vindt aan de school
afvloeiing plaats in de volgende volgorde:
a.
eerst de belanghebbende met een tijdelijke aanstelling, met uitzondering van
de tijdelijk aangestelde ter vervanging;
b.
vervolgens de belanghebbende met een vaste aanstelling.

2.

3.
4.

5.
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Binnen elke groepering in het eerste lid wordt de hierna volgende volgorde
aangehouden:
a.
eerste degene die aan het bestuursorgaan schriftelijk te kennen heeft gegeven
geen bezwaar tegen afvloeiing te hebben, waarbij de oudste in leeftijd het eerst
in aanmerking komt;
b.
vervolgens degene die de minste diensttijd heeft, waarbij in geval van gelijke
diensttijd de jongste in leeftijd het eerst in aanmerking komt.
De directeur van een school voor basisonderwijs vloeit slechts af bij de opheffing
van de school.
De groepsleraar die op 31 juli 1985 hoofdleidster van een openbare kleuterschool
respectievelijk hoofd van een openbare lagere school binnen de gemeente was en die
op 1 augustus 1985 niet als directeur aan een openbare basisschool binnen de
gemeente in vaste dienst is verbonden, vloeit, behoudens het in het vijfde lid
bepaalde, als laatste van de op 1 augustus 1985 aan de basisschool in vaste dienst
verbonden groepsleraren af, tenzij belanghebbende aan het bestuursorgaan
schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen afvloeiing te hebben; indien
het om meer dan een ex-hoofdleidster respectievelijk ex-hoofd gaat, is hun diensttijd
bepalend voor hun onderlinge volgorde en in geval van gelijke diensttijd komt de
jongste in leeftijd het eerst van deze betrokkenen voor ontslag in aanmerking.
De belanghebbende die op grond van de eerste twee leden van dit artikel voor
afvloeiing in aanmerking komt en die de laatste aan de basisschool verbonden
groepsleraar is in het bezit van de akte leidster of hoofdleidster bij het
kleuteronderwijs of een hiermee gelijkgestelde akte, wordt tot 31 juli 1990 voor
ontslag overgeslagen.

Artikel 3

Categorieën

Afvloeiing vindt overeenkomstig de in artikel 2 genoemde volgorde voor de volgende
categorieën afzonderlijk plaats:
a.
personeel aangesteld aan de school als groepsleraar, (waaronder tevens personeel
aangesteld in de formatie voor taakrealisatie en voor nascholing zorgverbreding);
b.
personeel aangesteld aan de school voor het geven van vakonderwijs per vakgebied,
zoals aangegeven in het schoolwerkplan;
c.
personeel aangesteld aan de school voor het geven van onderwijs in eigen taal en
cultuur per taalgroep, zoals aangegeven in het schoolwerkplan;
d.
personeel aangesteld aan de openbare basisschool Schovenhorst, belast met het
geven van basisonderwijs aan kinderen van asielzoekers op het asielzoekerscentrum
Mooi Veluwe, Garderenseweg 154/156.
Artikel 4
1.

Hardheidsclausule

Ter vermijding van kennelijke onbillijkheid of als het belang van de school dit
kennelijk vereist, kan bij de verlening van ontslag van de overeenkomstig de
artikelen 2 en 3 bepaalde volgorde worden afgeweken, met dien verstande, dat
indien de omvang van de belanghebbenden en na de daarvoor in aanmerking
komende organisaties van onderwijzend personeel en de medezeggenschapsraad
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) te hebben gehoord.
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SLOT EN OVERGANGSBEPALING
Artikel 5
1.

2.
3.

Bij het in werking treden van deze verordening wordt de verordening
"Afvloeiingsregeling onderwijzend personeel openbaar basisonderwijs gemeente
Putten", vastgesteld d.d. 2 mei 1985 en sedertdien gewijzigd, geacht te zijn
ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op besluiten die zijn
genomen op grond van de in dit artikel genoemde verordening.
De verordening treedt in werking op de eerste dag na die, waarop de verordening is
bekend gemaakt.
De verordening kan worden aangehaald als: "Afvloeiingsregeling onderwijzend
personeel openbaar basisonderwijs".

