Handboek Dynamiek scholengroep

Notitie “lief en leed”
Uitgangspunten:
Het bestuur gaat ervan uit dat t.a.v. officiële gelegenheden er sprake moet zijn van een eenduidige regeling
voor alle, in dienst zijnde, personeelsleden .
De bestuurlijke bijdrage dient beschouwd te worden als een blijk van erkenning en waardering voor de
bewezen diensten enerzijds en als “een gebaar” van de zijde van het bestuur anderzijds.
Per besteding wordt aangegeven of het bekostigd dient te worden uit het schoolbudget van de eigen school of
dan wel door de nieuwe stichting.
Afscheid, jubilea etc. van personeel is primair de taak van de schooldirecteur. Deze zorgt voor de
organisatie, een cadeau etc.
gelegenheid

vorm

bedrag

geboorte
huwelijk
huwelijk : 25 / 40 jarig huwelijk
ziekte : Bij ziekte na 3 weken en
vervolgens naar goeddunken van de
directeur
ziekte : ziekenhuisopname
overlijden : personeelslid/leerling

envelop / cadeau
envelop / cadeau
envelop / cadeau
bloemstuk / fruitschaal

€ 25
€ 35
€ 25
€ 15

bloemstuk / fruitschaal
bloemstuk
advertentie *1
indien school hiervoor
kiest:
bloemstuk
advertentie *1
envelop / cadeau
envelop / cadeau
receptie of feest
envelop / cadeau
receptie of feest

€ 15
€ 50
kosten advertentie

X
X

ter beoordeling eigen
school
kosten advertentie
€ 50
€ 125
tot een max. van € 500
€ 200
tot een max. van € 500

X

Bloemen

€ 15

X

feestelijkheden

Tot een max. van € 500,
in beheer van school/te
besteden voor school

X

bloemen

€ 15

X

2. vast personeel verlaat
stichting

bloemen
€ 15
envelop/cadeau € 7,50
€…
per jaar (minimaal € 35)

X

3. eervol wegens pensionering/
FPU/40 jarig jubileum

bloemen
€ 15
envelop/cadeau € 7,50
€…
per jaar (minimaal € 35)
receptie of feest
Tot een max. van € 500,
in beheer van de
school/te besteden voor
school

X

overlijden : oud-personeelslid

jubileum (stichting)* : 12,5 jaar
jubileum (stichting)*: 25 jaar
jubileum (stichting)*: 40 jaar
(indien dit samenvalt met afscheid
geldt “afscheid punt 3.)
koninklijke c.q. pauselijke
onderscheiding
jubileum (van de school)
(25-40-50-75-100 jaar)
afscheid
1. interne mobiliteit en tijdelijk
personeel ≥ 3 maanden
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Betaling
door
school
X
X
X
X

Betaling
door
stichting

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
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* Onder “stichting” wordt de huidige organisatie en alle rechtsvoorgangers van de huidige organisatie
bedoeld.
*1: advertentie wordt door de directeur van de betreffende school namens school en bestuur opgesteld en
geplaatst.
Bijlage bij notitie ‘lief en leed’
Aanwezigheid College van Bestuur op de scholen bij bijzondere gelegenheden.
Alhoewel de aanwezigheid van het College van Bestuur op de scholen bij bijzondere gelegenheden een
onderwerp is dat niet toelaat dat alle voorkomende gevallen in regels worden vastgelegd, hecht het College
van Bestuur eraan de uitgangspunten voor repeterende bijzondere gebeurtenissen vast te leggen.
Persoonlijke gelegenheden:
Bij persoonlijk gelegenheden zoals langdurige ziekte, geboorte, huwelijk, huwelijksjubilea etc. zal het
bestuur worden vertegenwoordigd door de directeur van de school. Bij overlijden van een personeelslid of
een familielid van het personeelslid zal het College van Bestuur met betrokkenen overleggen over een
gepaste wijze van vertegenwoordiging.
Jubilea van personeel:
Het College van Bestuur zal zich bij jubilea van personeel laten vertegenwoordigen door de directeur van de
school. Een uitzondering op de regel vormen 40-jarige jubilea van alle personeelsleden en een 25-jarig
dienstverband van een directeur van Dynamiek Scholengroep (niet 25 jaar in dienst overheid). Bij deze
gelegenheden wil het College van Bestuur gaarne persoonlijk acte de présence geven mits zij hiertoe wordt
uitgenodigd door de betrokkene c.q. de betrokken school.
Uitdiensttreding van personeel:
Bij het beëindigen van een dienstverband, anders dan door pensionering of vervroegde uittreding, zal het
College van Bestuur zich laten vertegenwoordigen door de directeur van de school
Bij uitdiensttreding in verband met pensionering of vervroegde uittreding wil het College van Bestuur gaarne
persoonlijk acte de présence geven mits zij hiertoe wordt uitgenodigd door de betrokkene c.q. de betrokken
school. Deze laatste regel geldt ook voor de afscheidsviering van een directeur aan een school (om welke
reden dan ook).
Jubilea/feesten van scholen:
Bij vieringen van jubilea van scholen wil het College van Bestuur gaarne acte de présence geven mits zij
hiertoe door de betrokken school wordt uitgenodigd.
Hetzelfde geldt voor andere gelegenheden die als een hoogtepunt in het bestaan van een school kunnen
worden beschouwd (b.v. nieuwbouw/renovatie).
Het College van Bestuur gaat ervan uit dat bij gelegenheden waarvoor externe instanties zijn uitgenodigd
waarmee Dynamiek Scholengroep schooloverstijgende relaties onderhoudt (b.v. ‘officials’ van de gemeente)
het College van Bestuur door de directeur als vanzelfsprekend wordt uitgenodigd.
Bij onduidelijkheid of twijfel stelt het College van Bestuur informeel overleg vooraf op prijs.
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