bijlage 2018-36

Reglement betreffende sociale en andere voordelen in het kader van
het lokaal flankerend onderwijsbeleid.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2018, inhoud:
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SOCIALE VOORDELEN
1) Toegekende sociale voordelen
Het gemeentebestuur verstrekt sociale voordelen aan de onderwijsinstellingen gelegen op haar
grondgebied, volgens de onderstaande modaliteiten.

a) het middagtoezicht
één eenheid van 1 uur toezicht per schijf van 25 rechthebbende leerlingen voor de eerste vier
groepen, en verder per schijf van 30 rechthebbende leerlingen.

b) het ochtendtoezicht
één eenheid van 1 uur toezicht per begonnen schijf van 20 rechthebbende leerlingen, te rekenen
vanaf het begin van de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen.

c) het avondtoezicht
één eenheid van 1/2 uur toezicht per begonnen schijf van 20 rechthebbende leerlingen, te rekenen
vanaf het einde van de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen en beperkt tot
maximum 2 uur, op woensdagmiddag tot 1 uur en op vrijdag tot 3 uur.
Voor het bepalen van het aantal rechthebbende leerlingen, wordt voor de leerlingen van het
kleuteronderwijs en het buitengewoon basisonderwijs, een vermenigvuldigingsfactor van 1,5
toegepast.
De sociale voordelen worden toegekend aan de schoolbesturen die erom verzoeken, voor zover
voldaan wordt aan de vastgestelde modaliteiten.
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d) De terbeschikkingstelling van de voor het publiek toegankelijke sportinfrastructuur
waarbij de gebruiksvoorwaarden voor alle scholen gelegen op het grondgebied van de gemeente
dezelfde zijn.
2) Vergoeding toezichters
De vergoeding wordt toegekend volgens niveau technisch assistent (niveau D).

Voor toezicht als hoofdactiviteit:
de voor deze functie sectoraal toepasselijke barema’s, met als minimumloon de weddeschaal C1.

Voor toezicht als nevenactiviteit:
De vergoeding voor de in punt 2 vermelde toezichten wordt vastgesteld op 8,13 euro /uur (100 %)
en worden aangepast aan de index der consumptieprijzen.
3) Financiële tussenkomst
De financiële tussenkomst wordt bepaald volgens de bepalingen van het BVR ‘bepaling van de
begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen’ van 24 juli 1991.
Deze wordt overgemaakt aan de betrokken schoolbesturen op basis van de per kwartaal in te dienen
overzichtslijsten van de rechthebbende leerlingen en de prestatiestaten van de aangestelde
toezichters.
De overgemaakte bedragen kunnen uitsluitend aangewend worden voor het uitbetalen van de
toezicht prestaties.
Bij de vaststelling van het uit te betalen bedrag worden de door de ouders van de leerlingen aan de
school te betalen vastgestelde remgelden in mindering gebracht. Voor het middagtoezicht in het
basisonderwijs wordt jaarlijks tevens een forfaitair bedrag van 4,35 Euro per leerling in mindering
gebracht, zijnde het gedrag dat vervat is in de door de overheid verstrekte werkingstoelagen
4) Remgelden
De bedoelde remgelden worden als volgt vastgesteld :




het middagtoezicht : 1,00 Euro/leerling.
het ochtendtoezicht : 0,75 Euro/leerling per begonnen half uur.
het avondtoezicht : 0,75 Euro/leerling per begonnen half uur voor de eerste 2 uur en 1,50
Euro/leerling per begonnen halfuur voor het 3° uur op vrijdag. Voor laattijdige afhalingen na
de normale toezicht perioden wordt het remgeld vastgesteld op 5,00 Euro per begonnen
halfuur.

ANDERE VOORDELEN
1) Toegekende ‘andere voordelen’

a) Het busvervoer in het kader van de zwemonderricht voor het lager onderwijs
Het gemeentebestuur financiert de kostprijs van het busvervoer van en naar het gemeentelijk
zwembad Zwevegem.
Voorwaarden:


De school rekent aan de ouders het tarief ‘Schoolzwemmen reductie’ door zoals vastgesteld in
art. 18.3 van het Algemeen Retributiereglement.
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De school engageert zich om de bus verplaatsingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, in
overleg met de andere deelnemende scholen en het gemeentebestuur, en neemt hierbij een
flexibele houding aan.
Voor verplaatsingen die praktisch en veilig te voet kunnen worden afgelegd, wordt geen
busvervoer georganiseerd. Afspraken hierover worden gemaakt in overleg met de
deelnemende scholen en het gemeentebestuur.

Subsidie zwembeurten
Het gemeentebestuur voorziet in de tussenkomst per zwembeurt, voorwaarde:





Max 20 zwembeurten per schooljaar voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
Max 10 zwembeurten per schooljaar voor 4de, 5de en 6de leerjaar
Max 6 zwembeurten per schooljaar voor 3de kleuterklassen
Het tarief dat de school aanrekent aan de leerlingen mag maximaal het tarief Largo minus
subsidie bedragen.

Subsidie:
Zwemduur

Prijs Lago

Subsidie gemeente

30 minuten

€ 1.60

€ 0.50

45 minuten

€ 1.80

€ 0.70

60 minuten

€ 2.10

€ 0.70

Zwevegem

3 van 3

