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I. Toepassingsgebied

pour

employes des

juin 2000

Duree de travail
et hebdomadaire
minimale du personnel employe occupe a temps
partiel dans 1'enseignement
subventionne Communaute
Champ

1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de werkgevers van de instellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en op de
deeltijds werkende bedienden die onzijn aan de wet van 3
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Article ler. La
convention collective de
travail
aux
des institutions
de 1'enseignement libre subventionne,
par
la Communaute flamande et aux travailleurs
employes,
a temps partiel, qui sont soumis
a la
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail.

HOOFDSTUK II. Wekelijkse arbeidsduur

CHAPITRE II. Duree de travail hebdomadaire

Art. 2. In toepassing van artikel
van de
wet van 3 juli 1978, gewijzigd door artikel 182 van de
van 22 december
1989, mag de wekelijkse arbeidsduur van de werknemers bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst
minder dan
derde van de wekelijkse arbeidsduur van het voltijds personeel van
catebedragen.

Art. 2. En application de Particle llbis de la loi
du 3 juillet 1978,
par
182 de la
du 22
1989, la duree de travail hebdomadaire des
travailleurs vises a
ler de cette convention
peut
a
d'un tiers de la duree de
travail hebdomadaire du personnel occupe a temps
de la

HOOFDSTUK III.
van

III.
Duree de chaque periode de travail

Art. 3. In toepassing van artikel 21 van de arbeidswet van 16
1971,
door artikel 189
van
programmawet van 22 december
1989 mag de
van elke werkperiode minder
dan drie uren,
niet minder dan een uur bedragen, voor volgende
van werknemers

Art. 3. En application de
21 de la
travail du 16 mars 1971,
par
189
de la
du
22
1989, la duree de chaque periode de
travail peut
a moins de trois heures,
pas moins d'une heure, pour
categories de
travailleurs suivantes :

1. werknemers belast met busbegeleiding;

les travailleurs charges de
de
bus;
2. les travailleurs charges de la surveillance des

2. werknemers belast met toezicht bij de leerlingen;
3. werknemers belast met voor- en naschoolse opvang;
4. werknemers belast met bewakingsopdracht van
school- en internaatsgebouwen na schooltijd
studiemeester-opvoeders van de internaten voor
de periodes tijdens dewelke zij belast zijn met
middagtoezicht
6. levende modellen in het

HOOFDSTUK IV.

les travailleurs charges de
avant et
apres 1'ecole;
4. les travailleurs charges d'une mission de
surveillance des
de
et de
apres les heures
les
des
pour les
periodes pendant lesquelles sont charges de la
surveillance a midi;
6. les

vivants dans

d'art.

CHAPITRE IV. Dispositions finales

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
treedt in voege op 1 September 2000 en is gesloten
voor onbepaalde tijd.

Art. 4. La
convention collective de travail
entre en
le
septembre 2000 et est
conclue pour une duree

Elke partij kan deze overeenkomst
bij
een ter post aangetekende zending gericht aan de
voorzitter van het Paritair Comite voor de bedienden van de
van het gesubsidieerd vrij
een
van ten
minste 3 maanden in acht te
Deze opzegwordt in elk
verlengd tot de voorvan het volgend schooljaar.

peut
par chacune des parties
moyennant un preavis de trois
par
lettre
a la poste,
au
President de la Commission paritaire pour les
employes des institutions de
Ce
de preavis est en tout cas
la veille de
scolaire
suivante.

