verlof TAO
oefening 1
Een personeelslid heeft de volgende opdracht
- 15 uur PV elektriciteit (VE) - 2de graad BSO - ATO 4
- 5 uur TV elektriciteit (VO) - 2de graad BSO - ATO 4
- 5 uur PV Mechanica (VO) - 2de graad BSO - ATO 2 - TADD
Voor welke opdrachten kan het personeelslid een verlof TAO nemen?
oefening 2
Een leraar, F.T. vast benoemd
- bekwaamheidsbewijs : Bachelor in het secundair onderwijs: Nederlands , Engels en
Kath. Godsd.
- geaffecteerd aan school A
- opdracht op 31-08-2018 : AV Nederlands - FT - 2de graad ASO
-

benoemd in het ambt van leraar
o voor de vereiste vakken
o voor het vak AV Informatica met VO
- 01-09-2018 : er zijn tijdelijke uren - kan het personeelslid een verlof TAO nemen?
vraag 1
Een TAO in vacante uren (ATO 2) - AV Engels in de 1ste graad in school A?

vraag 2
Een TAO in vacante uren (ATO2) - AV Frans in de 2de gr. ASO in school A?

vraag 3
Een TAO in vacante uren (ATO2) - AV Kath. Godsdienst in de 2de gr. BSO in school A?

vraag 4
Een TAO in vacante uren (ATO2) - AV-informatica in de 2de gr. BSO in school A?

vraag 5
Een TAO in niet-vacante uren (ATO1)- AV Engels in de 2de gr. ASO in school A?

vraag 6
Een TAO in vacante uren (ATO2) – AV Engels in de 1ste gr. school B?

vraag 7
Een TAO in vacante uren (ATO2) – ICT (AV Engels) in de 2de graad ASO school A ?
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verlof TAO - combinatie met andere verlofstelsels
oefening 1
vast benoemd opvoeder ( 36/36 )
verlof TAO: 36/36 van 01-09-2018 tot 29-03-2019
TAO = 20/20 leraar – ATO 1 van 01-09-2018 tot 29-03-2019
vraag 1 : volledige AVP van 05-01-2019 tot 13-03-2019.
Kan dit verlofstelsel genomen worden op de uren TAO?
vraag 2 : GLBO medische bijstand van 01-10-2018 tot 31-12-2018 voor 4/20 leraar.
Kan dit verlofstelsel genomen worden op de uren TAO?
oefening 2
vast benoemd leraar : 22/22
o verlof TAO: 22/22 van 01-09-2018 tot 31-08-2019
o TAO = 36/36 administratief medewerker van 01-09-2018 tot 31-08-2019
vraag : vanaf 01-01-2019 een langdurige VVP medische redenen.
Kan dit verlofstelsel genomen worden op de uren TAO?

begin en einddatum VTAO-TAO
personeelslid is vast benoemd in instelling A : 21/21
in instelling B zijn er tijdelijke uren : 10/21 + 6/29
o 10/21 - ATO 2 - tot einde schooljaar
o 6/29 - ATO 1 - tot 30-11-2018 (voorlopig)
het personeelslid neemt een verlof TAO vanaf 01-09-2018
Wat is de begin – en einddatum van het verlof TAO en van de TAO - opdrachten?

ponderatie
oef.1
Een personeelslid is vast benoemd in instelling A : 10/29 + 14/21 (opdrachten in de 2de graad)
In instelling B zijn er tijdelijke uren : 15/20 in de 3de graad.
Het personeelslid neemt een verlof TAO en zal enkel nog enkele uren TV blijven uitoefenen
in instelling A.
Volume verlof TAO? Volume TAO? Wat is de effectieve opdracht?
oef. 2
vast benoemd : 12 uur in de 3de graad en 8 uur in de 2de graad ASO ,vak: AV - Nederlands
Er zijn 6 uur geschiedenis (ATO 1- 2de graad ASO) die aangeboden worden.
Het personeelslid neemt een verlof TAO, enkel voor uren in de 3de graad.
Verlof TAO voor welke opdracht?
oefening 3
Een vast benoemd opvoeder (36/36) zal een tijdelijk andere opdracht uitoefenen in het ambt
van leraar. Er worden 8/22 aangeboden.
Voor welk volume moet het personeelslid een verlof TAO nemen?

2

