REGELING JUBILEA, BIJZONDERE GELEGENHEDEN ETC.
In het kader van goed personeelsbeleid, bevorderen van een goed sociaal klimaat en het welzijn van
de personeelsleden hecht het College van Bestuur grote waarde aan het op gepaste wijze aandacht
besteden aan jubilea, beëindiging dienstverband en andere bijzonder gelegenheden.
Deze regeling geeft aan welke financiële bijdragen aangewend kunnen worden en welke festiviteiten
gedeclareerd kunnen worden bij het bestuur.
Door het bestuursbureau worden de ambtsjubilea tijdig gesignaleerd en doorgegeven aan de
directeuren en het personeelslid.
Jubilea diensttijd
Bij een diensttijd van 25 en 40 jaar bestaat het recht op een jubileumgratificatie. Deze diensttijd
hoeft niet aaneengesloten te zijn. De jubileumgratificatie wordt door betrokkene zelf aangevraagd
door middel van een daarvoor bestemd formulier (te verkrijgen via de website CBO-Meilân). Het
ingevulde formulier dient ingeleverd te worden op het bestuurskantoor.



25 jaar in het onderwijs
40 jaar in het onderwijs

½ maandsalaris
1 maandsalaris

Wanneer een personeelslid hieraan aandacht wil geven kan in goed overleg tussen de school en het
betrokken personeelslid een activiteit worden georganiseerd, hierover is vooraf overleg met het
bestuurskantoor.
 van € 750,00 voor een school met minder dan 8 groepen.
 van € 900,00 voor een school met 8 en 12 groepen
 van € 1.100,00 voor een school met meer dan 12 groepen.

Beëindiging dienstverband
Bij pensionering of vervroegd pensioen
Cadeau ter waarde van € 100,00 + € 5,00 per dienstjaar verbonden aan de organisatie (en diens
rechtsvoorgangers). Hierover is vooraf overleg met het bestuurskantoor.
De school organiseert in overleg met het personeelslid een passend afscheid.
CBO Meilân stelt daarvoor beschikbaar:
School:
< 4 groepen
€ 500,00
School:
>4 groepen < 8 groepen
€ 700,00
School:
> 8 groepen < 12 groepen
€ 900,00
School:
> 12 groepen
€ 1.100,00
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Beëindiging dienstverband op eigen verzoek (of verplicht) uit een vaste benoeming:
Cadeau € 100,00 + € 5,00 per dienstjaar verbonden aan de organisatie (en diens rechtsvoorgangers).
Hierover is vooraf overleg met het bestuurskantoor.
Afscheid activiteit georganiseerd door de school waarbij CBO Meilân een financiële bijdrage levert:
Meer dan 10 dienstjaren
€ 25,00 per personeelslid per school
Minder dan 10 dienstjaren
€ 12,50 per personeelslid per school
Beëindiging van dienstverband op eigen verzoek (of verplicht) uit een tijdelijke benoeming of
pay-roll benoeming tussen 4 maanden en 36 maanden.
Cadeaubon € 25,00
Bijzondere gelegenheden personeelsleden CBO Meilân
Geboorte
cadeaubon
€ 25,00
Huwelijk
cadeaubon
€ 50,00, indien kinderreceptie max. € 100,00
Diversen
(diploma, zieke, ziekenhuisopname etc.) bos bloemen of fruitmand
Kerst
kerstattentie ter waarde van € 30,00 (via bestuurskantoor)
Afscheid Lio-er
attentie via school
Overlijden:
 Personeelsleden (incl. gezinsleden)
Gepensioneerden, wanneer een
kaart wordt ontvangen
 Leerling
 Ouders/verzorger van leerling(en)

:

advertentie, bloemen zelf te bepalen

:
:

advertentie, bloemen zelf te bepalen
advertentie

Er kan een rouwadvertentie worden geplaatst in de Leeuwarder Courant.
Voorkeur heeft 1 advertentie.
Richtlijn: personeelsleden:
kinderen van de groep/ collega’s/ organisatie
Richtlijn: Leerlingen:
kinderen van de groep/ team/organisatie
Regelgeving advertentie:
Site Leeuwarder Courant – familieberichten
Datum van plaatsing
2 kolommen, Garamond, dunste kader
Geen afbeelding
Onder advertentie: Team, ouders en leerlingen van (naam school) College van Bestuur CBO Meilân
Iedere school heeft een draaiboek bij overlijden en handelt in overleg met het College van Bestuur
wanneer het aan de orde is bij personeelslid en leerlingen.
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