Oefeningen
Oefening 1.
In deze oefening gaan we ervan uit dat de vast benoemde leraar steeds een vereist
bekwaamheidsbewijs heeft voor de vermelde vakken.
•

Leraar initiatie tekenen 4de gr
Behoort een opdracht in het vak waarnemingstekenen 3de gr tot hetzelfde ambt?

•

Leraar woordlab 3de gr
Behoort een opdracht in het vak woordatelier 2de gr tot hetzelfde ambt?

•

Leraar groepsmusiceren instrumentaal: klassiek, 4de gr
Behoort een opdracht in het vak groepsmusiceren instrumentaal: oude muziek, 4de gr tot
hetzelfde ambt?

•

Leraar instrument klassiek 4de gr
Behoort een opdracht in het vak instrument klassiek 2de gr tot hetzelfde ambt?

•

Leraar instrument jazz-pop-rock, 1ste gr
Behoort een opdracht in het vak muziekinitiatie 1ste gr tot hetzelfde ambt?

•

Leraar instrument klassiek: trompet 4de gr
Behoort een opdracht in het vak instrument bugel 3de gr (= zelfde instrumentengroep) tot
hetzelfde ambt?

Oefening 2.
•

Leraar A:
Vereist bekwaamheidsbewijs voor SAA beeldhouwen en ruimtelijke kunst 4de gr, initiatie
tekenen 4de gr, kunstinitiatie 3de gr, beeldatelier 1ste, 2de en 3de gr, waarnemingstekenen 3de en
4de gr
Leraar B
Vereist bekwaamheidsbewijs voor kunstinitiatie 3de gr, beeldatelier 1ste, 2de en 3de gr,
waarnemingstekenen 3de en 4de gr

•

Situatie op 30 juni 2019
Leraar A:
8/20 SAA beeldhouwen en ruimtelijke kunst 4de gr, vast benoemd
6/22 waarnemingstekenen 3de gr, vast benoemd
Leraar B
5/22 beeldatelier 2de gr, tijdelijke

•

Situatie op 1 september 2019
School beslist om 2 uur minder waarnemingstekenen 3de gr in te richten

Hoe worden de uren onder deze 2 leerkrachten verdeeld? Antwoord A of B?
Antwoord A:
Leraar A:
• 8/20 SAA beeldhouwen en ruimtelijke kunst 4de gr, vast benoemd
• 4/22 waarnemingstekenen 3de gr, vast benoemd
• 2/22 TBSOB waarnemingstekenen 3de gr
Leraar B
• 5/22 beeldatelier 2de gr, tijdelijke

Antwoord B:
Leraar A:
• 8/20 SAA beeldhouwen en ruimtelijke kunst 4de gr, vast benoemd
• 4/22 waarnemingstekenen 3de gr, vast benoemd
• 2/22 beeldatelier 2de gr, vast benoemd
Leraar B:
• 3/22 beeldatelier 2de gr, tijdelijke

Oefening 3:
•

Situatie op 30 juni 2019
Leraar A VE voor instrument klassiek: klarinet en instrument klassiek: sopraansaxofoon
8/20 en 4/22 instrument klassiek: sopraansaxofoon , ato 4
Staat al 20 jaar in deze academie en heeft nog nooit klarinet gegeven
Leraar B VE voor instrument klassiek: klarinet
9/22 en 6/20 instrument klassiek: klarinet, ato 2

•

Situatie op 1 september 2019
School beslist om 2/20 minder saxofoon in te richten

Welke leerkracht zal uren moeten afstaan? A of B ?

Oefening 4:
•

Leraar A:
Is sinds 1/9/2003 aangesteld in school A en daar ondertussen vast benoemd voor 6/22 danslab
2de graad.
Het personeelslid combineert dit met een halftime in een andere academie, waar zij al
ononderbroken is aangesteld vanaf 1/9/1988.

•

Leraar B:
Is sinds 1/1/1996 aangesteld in school A en daar ondertussen vast benoemd voor 14/22 danslab
2de graad.

•

Vanaf 1/9/2019 richt school A minder uren danslab in. Alle maatregelen voorafgaand aan
TBSOB zijn reeds getroffen, toch zijn er nog 2/22 danslab tekort. Leraar A of B moeten
TBSOB worden.
Maar wie wordt het van de twee?

Oefening 5:
• Leraar A
vereist bekwaamheidsbewijs voor instrument jazz-pop-rock: trompet en voor groepsmusiceren
instrumentaal: jazz-pop-rock
Het personeelslid heeft de volgende aanstelling:
6/22 instrument jazz-pop-rock: trompet 3de gr vast benoemd
4/20 instrument jazz-pop-rock: trompet 4de gr vast benoemd
3/20 instrument jazz-pop-rock: trompet 4de gr, TBSOB

•

Leraar B:
Vereist bekwaamheidsbewijs voor groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock
Het personeelslid heeft de volgende aanstelling:
5/20 groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock 4de gr, tijdelijke

•

Leraar C:
Vereist bekwaamheidsbewijs voor groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock Het
personeelslid heeft de volgende aanstelling:
7/20 groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock 4de gr, vast benoemd

Leraar C neemt met ingang van 1 september 2014 een verlof verminderde prestaties voor 2/20.
Wie mag/moet als vervanger aangesteld worden in deze opdracht? Leraar A of leraar B?

