KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET
COLLEGE VAN BEROEP

BESLISSING
GVO / 2014 / 5 / … / 13 mei 2015

Inzake

…, wonende te …,
bijgestaan door mevrouw …, COC,
verzoekende partij,

tegen

…, adjunct-directeur derde graad … te …, behorende tot de inrichtende
macht VZW … met maatschappelijke zetel te …,
verwerende partij.

Met een aangetekend schrijven van 7 november 2014 tekent verzoekende partij beroep
aan tegen de beslissing van 23 oktober 2014.
De beslissing betreft een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’.

1.

Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partij is vast benoemd leraar aan het … te … en gereaffecteerd naar het …
te ….
Op 23 oktober 2014 wordt aan verzoekende partij een evaluatieverslag met eindconclusie
‘onvoldoende’ overhandigd.
Tegen deze beslissing tekent verzoekende partij beroep aan met een aangetekend
schrijven van 7 november 2014.

2.

Over het verloop van de procedure

Met een e-mail van 5 december 2014 laat verwerende partij aan het secretariaat weten dat
het evaluatiedossier als niet bestaande kan beschouwd worden.
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Met een e-mail van 9 december 2014 laat verzoekende partij aan het secretariaat weten
dat het beroep zonder voorwerp is geworden en wordt ingetrokken.

BESLISSING

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
inzonderheid artikel 47bis e.v.;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 betreffende de
procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ en betreffende de
werking van het College van beroep;
Gelet op het werkingsreglement van de Kamer van het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs van
het College van Beroep van 6 november 2008;
Enig artikel:
De Kamer voor het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs van het College van Beroep stelt vast
dat … afstand doet van het ingediende beroep.
De Kamer voor het Gesubsidieerd vrij onderwijs van het College van beroep was als
volgt samengesteld:
De heer Othmar VANACHTER, voorzitter;
Mevrouw S. WALSCHOT en de heer H. RUYMBEKE, vertegenwoordigers van de
representatieve groeperingen van de inrichtende machten;
De heren M. BORREMANS, F. LEFEVER en VAN KERKHOVEN, vertegenwoordigers
van de vakorganisaties;
Mevrouw Marleen BROUCKE, wnd. secretaris.

Opgemaakt in drie exemplaren, waarvan één voor elke partij en één voor het dossier.
Brussel, 13 mei 2015

De wnd. secretaris,
Marleen BROUCKE

De voorzitter,
Othmar VANACHTER
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