KAMER VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN HET
COLLEGE VAN BEROEP

BESLISSING

GVO / 2015 / 3 / … / 30 september 2015

Inzake

…, wonende te …,
met als raadsman mter. …,
verzoekende partij,

tegen

.., 1ste evaluator en directeur VB … te …,
behorende tot de inrichtende macht VZW … te …,
verwerende partij.

Met een schrijven van 9 juni 2015, aangetekende verstuurd op 10 juni 2015, tekent
verzoekende partij beroep aan tegen de beslissing van 29 mei 2015.
De beslissing betreft een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’.

1.

Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partij is leerkracht lager onderwijs aan de vrije basisschool … te ….
Het evaluatieverslag dateert van 29 mei 2015.
Tegen deze beslissing tekent verzoekende partij beroep aan met een schrijven van 9 juni
2015, aangetekend verstuurd op 10 juni 2015.
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2.

Over het verloop van de procedure

Met een e-mail van 23 juni 2015 maakt verwerende partij het dossier over.
Er worden geen leden van het College van beroep gewraakt.
Er worden geen getuigen opgeroepen.

3.

Over de grond van de zaak

Met een e-mail van 25 juni 2015 laat verwerende partij aan het secretariaat weten dat zij
de evaluatie ‘onvoldoende’ teniet doet.
Met een e-mail van 25 juni 2015 laat verzoekende partij aan het secretariaat weten
voorlopig geen afstand te doen van het ingediende beroep.
Met een e-mail van 26 juni 2015, aan het secretariaat als aan de verzoekende partij, laat
verwerende partij weten dat de evaluatie ‘onvoldoende’ wordt ingetrokken en dat het
document uit het dossier zal verwijderd worden.
Met een schrijven van 31 juli 2015 laat mter. …, raadsman van verzoekende partij, het
volgende weten:
“Van mijn cliënte, …, vernam ik dat het evaluatieverslag, waartegen zij beroep
aantekende, door de directie van de school teruggetrokken werd. Wij zijn echter in het
ongewisse op grond waarvan dit is geschied en nemen aan dat de herziening niet op
louter formele gronden is gebaseerd. …
Namens mijn cliënt bevestig ik u de afstand van het door haar ingesteld beroep, zonder
dat deze afstand of huidig schrijven enige nadelige erkenning en / of betekenis kan
inhouden en onder voorbehoud eender welk middel in rechte aan te wenden”.

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.;
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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 neemt akte
van de afstand van het 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 M. KEPPENS, vertegenwoordigers van de representatieve
groeperingen van de inrichtende machten;
De heren M. BORREMANS, F. LEFEVER en K. VAN KERKHOVEN,
vertegenwoordigers van de vakorganisaties;
Mevrouw Karen De Bleeckere, secretaris.

Opgemaakt in drie exemplaren, waarvan één voor elke partij en één voor het dossier.
Brussel, 30 september 2015

De secretaris,
Karen DE BLEECKERE

De voorzitter,
Othmar VANACHTER
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