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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 12 februari 2019

Organisatie - Personeel

14 2019_GR_00014 Opmaak van reglementen - subsidie middagtoezicht 
basisonderwijs - berekeningsbasis - vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Rudy Nuyens; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine 
Boekaerts; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer 
Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Geert 
Fierens; de heer Wim Kelber; de heer Thomas Wellens; de heer Brend Van Ransbeeck; mevrouw 
Hanne Cuypers; de heer Guy Staes; de heer Giel Van de Zande; de heer Nathan Rijnders; mevrouw 
Leen Vervoort; mevrouw Julie Cools; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Gemeentebesturen mogen bij het toekennen voor de aan de leerlingen verleende sociale voordelen 
geen onderscheid maken tussen de kinderen van de scholen die onder hun eigen beheer vallen en die 
van de vrije en gemeenschapsscholen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 stipuleert dat het middagtoezicht minimaal moet 
worden verloond aan een bruto-uurloon van een bedient (C-niveau met 0 jaar anciënniteit).

Argumentatie
Naar aanleiding van de omschakeling van het PWA-systeem naar een systeem van wijkwerken sinds 
januari 2018, dient het reglement berekeningsbasis voor subsidies aan het basisonderwijs aangepast 
te worden. Er wordt voor gekozen om het reglement volledig terug uit te schrijven in dit besluit.

Juridische grond
Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen 
gezondheidstoezicht en sociale voordelen bedoeld in de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van 
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. 

De ministeriële omzendbrief van 25 juli 1991 (ref JUR1/11/AVW) van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, departement Onderwijs.

De raadsbeslissing van 28 februari 2012 (punt 7) houdende middagtoezicht basisonderwijs - wijziging 
berekeningsbasis.

Het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau.

Stemming op het besluit
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Volgend normenstelsel betreffende het middagtoezicht in het basisonderwijs wordt vastgelegd: 1 
toezichter gedurende 60 minuten per 50 kinderen, met een minimum van 1 toezichter per afdeling. De 
inrichtende machten ontvangen de kostprijs van een naamloze werkwijkcheque pro rata van 1 cheque 
per toezichter ingeschakeld volgens het normenstelsel. De inrichtende machten staan zelf in voor de 
aanschaf van deze cheques en de betaling aan de wijkwerkers.

Artikel 2
Indien een onderwijsnet toch zou besluiten niet met wijkwerkers te werken, maar met eigen 
leerkrachten, wordt de kostprijs van een naamloze wijkwerkcheque betaald.

Artikel 3
Indien een wijkwerker onverwacht verhinderd is en een leerkracht het middagtoezicht waarneemt 
wordt, per 60 minuten, een bedrag dat gelijk is aan het geïndexeerde bruto-uurloon van een bediende 
(niveau C1 met 0 jaar anciënniteit) uitbetaald, met een minimum van 12,68 euro.

 Deze regeling is eveneens van toepassing op de leerkrachten die het middagtoezicht dienen waar te 
nemen indien niet voldoende wijkwerkers ter beschikking kunnen worden gesteld van de scholen.

Artikel 4
Het gedeelte van de werkingstoelage voor het basisonderwijs (verstrekt door de overheid) dat 
bestemd is voor het middagtoezicht, wordt in mindering gebracht van het totaal dat volgens 
bovenstaande berekening bekomen wordt.

Artikel 5
De ingangsdatum voor het normenstelsel wordt vastgesteld op 1 januari 2018.

Artikel 6
Dit normenstelsel is zowel van toepassing op de scholen van het gemeentelijk onderwijs als op deze 
van het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs op het grondgebied van Berlaar.

Artikel 7
Het raadsbesluit van 28 februari 2012 (punt 57) - middagtoezicht basisonderwijs - wijziging 
berekeningsbasis, wordt opgeheven met ingang vanaf 1 januari 2018.

Artikel 8
De geëigende kredieten worden voorzien in het budget.

Artikel 9
Deze beslissing wordt ter kennisname toegezonden aan de betrokken scholen van Berlaar.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 
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algemeen directeur

Anja Neels

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op 14 februari 2019

burgemeester-voorzitter
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burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


