
 
 
 
 
 
 
 
Beleid jaartaak en werktijdfactor onderwijzend personeel 
 
1. Hoe kijken we vanuit de bestuursfilosofie naar de onderwerpen jaartaak en werktijd:  

Relatie professioneel  
zakelijk met een ziel 
in dialoog 
wederkerig 

Richting loon naar werken, werken naar loon 
inzichtelijke en duidelijke afspraken 

Ruimte zo groot mogelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
passend bij talenten 

Resultaat goed functionerende scholen 
tevreden, duurzaam inzetbare medewerkers  

Rekenschap bestuur naar directeur 
directeur naar bestuur 
directeur naar medewerker en MR 
medewerker naar directeur 
conform geest CAO 

 

2. Welk doel streven we na? 

a. Iedere medewerker kan zijn/haar taken op basis van de werktijdfactor uitvoeren  

b. Op iedere school worden alle taken binnen het beschikbare formatiebudget uitgevoerd 

c. De ervaren werkdruk vermindert 

3. Welke uitgangspunten hanteren we?  

a. We gaan uit van het basismodel (conform CAO-PO), d.w.z. een maximale lessentaak van 930 

uur op jaarbasis. De directeur kan in onderling overleg en met schriftelijke instemming van 

de werknemer, meer lesuren dan 930 uur overeenkomen. Deze afwijking is niet mogelijk bij 

startende leerkrachten.  

b. Wij kiezen voor de volgende indeling (+ benaming) voor de jaartaak van de leerkracht: 
1. Lesgevende taken  
2. Lesgebonden taken (voorbereiding en nawerk)1  
3. Professionalisering (iedere medewerker heeft  voor individuele professionalisering 

83 uur (op full-time basis) per jaar beschikbaar. Eventueel kunnen op teamniveau 
afspraken gemaakt worden voor teamscholing. Dit kan alleen vanuit de 
professionaliseringsuren als de individuele medewerker hiermee instemt. 
Opgedragen teamscholingsactiviteiten waarmee niet is ingestemd worden 
opgenomen onder ‘vastgestelde teambijeenkomsten’ 

4. Duurzame inzetbaarheid (het budget duurzame inzetbaarheid bestaat uit een 
basisbudget (40 uur) voor iedere medewerker, een budget voor startende 

                                                           
1 Deze term wordt gehanteerd i.p.v. de term VOC-taken/opslagfactor 



leerkrachten (de eerste 3 jaar 40 uur per jaar extra) en een seniorenbudget (57 jaar 
en ouder 130 uur per jaar extra). Deze uren kunnen ingezet worden voor doelen die 
bijdragen aan persoonlijke duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld peerreview (kijken 
bij een andere leerkracht), studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit en niet 
plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden. In overleg met de directeur kan ook 
gekozen worden voor andere doelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid. 
De medewerker van 57 jaar en ouder kan ervoor kiezen de uren duurzame 
inzetbaarheid op te nemen als verlof. In dat geval betaalt de medewerker hieraan 
een eigen bijdrage van 50%) 

5. Vastgestelde teambijeenkomsten2    
6. Vastgestelde ouderbijeenkomsten3   
7. Vastgestelde taken voor allen  
8. Overige taken 

c. We gaan uit van een percentage lesgebonden taken van 50% van de lesgevende taken. Dit 

percentage is ruimer dan de CAO voorschrijft.  

d. Binnen de lesgebonden taken vallen de volgende werkzaamheden: 

1. Lesvoorbereiding (planning en opzet van de lessen en onderwijsactiviteiten); 
2. Maken/verzamelen van lesstof/oefenstof en toetsen; 
3. Afname van en verwerking van toetsen, leerresultaten, computergegevens; 
4. Observaties; 
5. Verslaglegging; 
6. Absentenregistratie; 
7. Het op orde houden van de klas/aankleding van de klas; 
8. Rapportages in leerlingvolgsysteem, opstellen en uitvoering geven aan groeps- en 

handelingsplannen; 
9. Het overdragen van/overleggen met duopartner, lessen voorbereiden voor 

vervanger; 
10. Overleg met collega’s en collega’s parallelgroep; 
11. Overleg IB/consulenten/externen; 
12. Bijwerken van onderwijsmateriaal; 
13. Nakijken/correctie; 
14. Oudercontacten (dagelijkse of incidentele contacten); 
15. Surveillance op plein voor en na schooltijd/inlooptijd; 
16. Mail lezen/verwerken; 
17. Bestellingen; 
18. Website bijhouden (voor wat betreft de groep). 

e. De jaartaak voor leerkrachten bevat zo min mogelijk overige taken. Overige taken worden 

door de directeur zoveel als mogelijk bij ondersteunend personeel of bij vrijwilligers belegd. 

Eventuele knelpunten worden in overleg met P&O opgelost. 

f. In het formatiebudget van iedere school is formatie opgenomen t.b.v. de uitvoering van 

overige taken.  

g. Iedere school stelt een schriftelijke werktijdenregeling op. Deze werktijdenregeling wordt 

vóór het nieuwe schooljaar ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR 

en ter advisering aan de oudergeleding. De werktijdenregeling mag per school verschillen 

maar is duidelijk en bekend bij iedere medewerker van die school. In die werkregeling is 

vastgesteld welke aanwezigheid van medewerkers wordt verwacht. Deze aanwezigheid is 

                                                           
2 en 3 Onafhankelijk van werktijdfactor. Dit zijn studiedagen voor het team, rapportgesprekken en informatie-

avonden. 

 



gebaseerd op een werkweek van 40 uur met een half uur pauze in eigen tijd per dag. De 

aanwezigheid kan minder dan 40 uur zijn. Deze werktijdenregeling is bekend bij P&O. 

h. Conform de CAO-Primair Onderwijs bedraagt de minimale benoemingsomvang, voor nieuwe 

benoemingen, 8 uur per week, werktijdfactor 0,2 (voor incidentele vervangingen is een 

minimum werktijdfactor van 0,125 – 5 uur -  mogelijk).  

De medewerker wordt benoemd in hele uren per week. Het aantal werkuren per week 

bepaalt de werktijdfactor. De werktijdfactor bedraagt het aantal uur per week gedeeld door 

40. 

i. In aanvulling op de bovenstaande C.A.O.- regelingen m.b.t. de werktijdfactoren geldt voor 

SPO Wij de Venen het volgende: Iedere deeltijdfactor, met inachtneming van het hierboven 

genoemde, is mogelijk indien de organisatie van de school dit toelaat. We streven echter 

naar een minimum benoeming van 0,4. 

j. Voor iedere medewerker is vóór de zomervakantie duidelijk welke taken er van hem/haar 

verwacht worden en welke aanwezigheid van hem/haar verwacht wordt in het nieuwe 

schooljaar. Hiertoe heeft iedere medewerker vóór de zomervakantie de beschikking over 

zijn/haar jaartaak (met daarin opgenomen de lesgevende uren, de lesgebonden uren, de 

uren professionalisering, de duurzame inzetbaarheid en de overige taakuren), de 

jaarplanning én de werktijdenregeling.  

De jaartaak komt in dialoog tussen directeur en medewerker tot stand. 

k. Incidenteel, en op basis van vooraf gemaakte afspraken, kan overwerk worden verricht, dit 

wordt altijd gecompenseerd in tijd. Bij uitzondering en na overleg kunnen overuren 

uitbetaald worden. 

 

 

 

Werkgroep Personeel 23-03-2017 

Directeurenoverleg 04-04-2017 

GMR 19-04-2017 

Personele commissie GMR 09-05-2017 

GMR instemming (P)/positief advies (O) 21-06-2017 

Vastgesteld door College van Bestuur 22-06-2017 

Opgenomen in databank website 23-06-2017 

Ter informatie naar medewerkers (via website) 23-06-2017 
 


