
Titel  

Planning en Vrije dagen (CO, RV en Vakantie)  

   

Beoordelaar(s)  

Team CSA (schriftelijk) 

   

Inleiding  

Om duidelijk te maken hoe men vrij kan vragen en hoe er gepland wordt is dit voorschrift 

geschreven. Dit voorschrift is tot stand gekomen in het werkoverleg CSA. 

   

Doelstelling  

Duidelijk maken hoe vrij te vragen in de dienstlijst 

Duidelijk maken hoe de planning gebeurd. 

   

Toepassingsgebied  

Afdeling CSA 

   

Definities en afkortingen  

Zie lijst (hyperlink) 

   

Werkwijze  

vrije dagen/oproepdiensten vanaf 1 januari 2008 

�  Iedere 4 weken wordt er door de Teamleider een planning opgesteld. In totaal is de 

planningsperiode 12 weken. De periode is verdeeld over 3x 4 weken. Maximaal 12 

weken en minimaal 8 weken. 

�  De voorkeur voor vrij wordt in het wensen-boek genoteerd. 

�  In het wensen-boek worden eveneens de vrije dagen, vakantie dagen en eventuele 

compensatie dagen aangevraagd. 

�  De volgorde van voorkeur staat in het wensenboek. Bij elke naam staat een nummer 

(1t/m9) 1 heeft de grootste kans op vrij 9 de laagste. 

�  Er kan voorkeur worden uitgesproken voor een periode van één week, op volgorde, eerste, 

tweede keus enz. Op de lijst van deze periode wordt de volgorde door de Teamleider 

vermeld. 



�  Een week rv dagen is niet toegestaan. 

�  Als de voorkeur niet kan worden toegezegd stelt de Teamleider vast wanneer de rv dag 

wel wordt gepland. 

�  Toewijzing van alle dagen gebeurt bij definitieve vaststelling van het rooster door de 

teamleider. 

�  Het definitieve rooster is vastgesteld als deze in SPexpert is ingevoerd en de uitgeprint 

is bevestigd aan het prikbord. 

Vakanties 

�  De (school)vakanties worden aangevraagd in het wensenboek. 

�  Zomervakantie aanvragen worden besproken en vastgelegd in het eerste werkoverleg van 

december. 

�  Herfst en kerst vakantie aanvragen worden besproken en vastgelegd in het werkoverleg 

van juni. 

�  2 Weken voor de werkoverleggen moet voor de betreffende periode de vakantie in het 

wensenboek staan. 

�  Ook tussendoor vakanties worden alleen via het wensenboek kenbaar gemaakt. En kan 

men maximaal 2 maand van te voren toegezegd krijgen. Wil men toch eerder weten dan 

wordt dit besproken met de teamleider. Deze neemt vervolgens een beslissing na 

onderzoek over de mogelijkheden. 

�  De vakantie uren van het lopende jaar dienen per 1 januari van het nieuwe jaar op 0 te 

staan. 

Eerder vrij 

�  Uren vrij worden aangevraagd bij de teamleider op de dag zelf. 

�  Wil men eerder weten of men eerder vrij kan dan kan worden overlegd met de 

Teamleider. Deze neemt vervolgens een beslissing na onderzoek over de 

mogelijkheden. 

Volgorde van voorrang 

�  C dagen horende bij een weekenddienst gaan voor aangevraagde Rooster Vrije-, extra 

CO- en VA dagen. 

Het is verstandig om een eerste en tweede keus aan te geven: 

Eerste keus in rood tweede keus in groen (vakantie dagen in rood) 



______________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------- 

  VA= Vakantiedag 

  rv=Roostervrij 

  Blauw balkje= Afwijkend. 

  CO=Compensatie overwerk (uren vrij) 

  

Volgorde Oproepdienst per 1 januari 2006: 

1:Eltjo--2:Annet-- 3:Laura--4:Bernie--5:Ally-- 

6:Betsy--7:Ina—-8:Bianca.9:Renate 

  

Feestdagenoproep 

Voor Feestdagen oproep wordt een lijst opgehangen waarop iedereen zijn of haar voorkeur kan 

zetten. Vervolgens wordt dit besproken en vastgesteld in het werkoverleg van december. (zie 

protocol Feestdagen oproep). 

  

   

Invoerdatum  

19-01-2009  

   

 


