Toelichting jaarurenregeling schooljaar 2010/2011
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Inhoud
Regio
Personeelsnummer
Naam
Adres
Poscode en woonplaats
Normering route
Werktijd normeringperiode

Toelichting
De regio van uw school.

Nummer van de schoolroute die u rijdt.
De door u gewerkte uren die betrekking hebben op uw
schoolroute.
Week
De weeknummers van de normeringperiode worden hier
ingevuld.
Bijstelling werktijd Eventuele negatieve bijstelling van uren die niet voor de
normering worden meegenomen.
Reden
Verklaring voor de negatieve bijstelling.
Bijstelling werktijd +
Eventuele positieve bijstelling van uren die niet bij de
normering waren meegenomen.
Reden
Verklaring voor een positieve bijstelling.
Normering woon- werkverkeer Wanneer u uw voertuig mee naar huis mag nemen, kan
hiervoor maximaal 15 minuten per dag in mindering worden
gebracht op uw diensttijd. De voorwaarden hiervoor staan
vermeld in artikel 2.1.6 van de CAO.
Normtijd
Dit is de tijd die u dagelijks voor uw route krijgt. Extra
werkzaamheden die u verricht, dient u daarom apart op uw
ritstaat aan te geven.
Verwachte (extra)
werkzaamheden
Bij de chauffeurs die structureel naast hun schoolroute voor
een instelling rijden,
kunnen hier uren worden ingevoerd.
Aantal werkdagen
per week
Het aantal dagen waarop u gewoonlijk per week werkzaam
bent.
Totaal aantal werkdagen
Het verwacht aantal dagen waarop leerlingenvervoer zal
plaatsvinden.
Totaal aantal werkuren
Het totaal aantal door u te werken uren gedurende het
schooljaar 2010/2011.
Normuren per maand
Het aantal uren dat u maandelijks betaald krijgt. Het komt tot
stand door het totaal aantal werkuren van het schooljaar
2010/2011 door 12 maanden te delen.
Parttime percentage
Het percentage dat op uw salarisstrook komt te staan. Het
wordt berekend door uw normuren per maand door 173,3 te
delen.
Functieloon
Het loon waarop u ingeschaald staat.
Verrekening vakantieaanspraken
Met ingang van het schooljaar 2010/2011 worden al uw
vakantieaanspraken in uw loonberekening opgenomen. Dit
betekent dat u geen verlof meer op uw verlofsaldo krijgt
bijgeschreven. Indien u toch een vrije dag wenst op te
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nemen, zal dit dus onbetaald verlof zijn. Deze wijziging is
vastgelegd in artikel 1.4.4 sub 4 van de CAO.
Het bruto loon, dat u op grond van de normering gaat
verdienen.
Het brutoloon dat u op grond van het verwachte aantal
werkdagen van de komende schooljaren gaat verdienen.
Het aantal kalenderdagen van het betreffende schooljaar

Het aantal dagen dat in het weekend valt en er sowieso
geen school is.
Hier staan voor uw regio voor de komende 3 schooljaar de
door het Ministerie van Onderwijs aangeven vrije dagen
aangegeven.
Naast de door het Ministerie van Onderwijs aangegeven
vakanties, mogen scholen hun leerlingen ook een aantal
dagen vrijaf geven voor studiedagen en dergelijke.
Per schooljaar wordt er een inschatting gemaakt van de
dagen waarop u buiten de vakanties niet hoeft te werken.
Indien in een schooljaar er onverhoopt toch meer dagen zijn,
dan worden extra genoten vrije dagen met de
salarisverwerking van de maand augustus met u verrekend.
De door u te werken uren per maand. Bij het overschrijden
van deze uren ontstaan er extra uren parttime die tot extra
betaling kunnen leiden.
Zowel u als uw leidinggevende tekenen voor akkoord met de
invoering van de nieuwe normering, alsmede met de
aanpassing van uw arbeidspercentage en de verrekening
van eventueel extra door u genoten margedagen.

