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TAAKKARAKTERISTIEK NORMFUNCTIE DIRECTEUR BASISONDERWIJS
De directie is onder verantwoordelijkheid van de werkgever belast met:
a. het geven van leiding aan de instelling;
b. het mede zorgdragen voor voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig,
schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid in de instelling;
c. het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeelsbeleid aan de instelling;
d. het mede voorbereiden en uitvoeren van het financiële beleid van de instelling;
e. het onderhouden van interne en externe contacten met betrekking tot de voorgenoemde taken;
f. het geven van onderwijs en het verrichten van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende
werkzaamheden als omschreven in deze bijlage opgenomen taakkarakteristiek voor de
normfunctie leraar basisonderwijs, voor zover de belanghebbende niet geheel is vrijgesteld van
het geven van onderwijs;
g. al hetgeen overigens binnen een normale directietaak past.

De directeur is verantwoordelijk voor alle tot de taak van de directie behorende werkzaamheden.

Afhankelijk van y van de instelling is voor de directeur één van de functieschalen DA t/m DC (+uitloop)
van toepassing, één en ander als aangegeven in bijlage A1 van de cao voor het primair onderwijs.
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BIJLAGE A1 VAN DE CAO VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS
Carrièrepatronen directies
Maximumschaal normfunctie directeur:
1.
De maximumschaal die voor de normfunctie van directeur geldt, wordt afhankelijk van y , zoals
aangegeven in de artikel 6.22 vastgesteld volgens onderstaand schema:
a.
maximumschaal normfunctie directeur voor wat betreft basisscholen:
y
Maximumschaal
Tot en met 199
DA
200 tot en met 399
DB
400 tot en met 899
DC
900 en hoger
DC + uitloop
b.
maximumschaal normfunctie directeur voor speciale school voor basisonderwijs:
y
Maximumschaal
Tot en met 199
DB
200 tot en met 399
DC
400 en hoger
DC + uitloop
c.
maximumschaal normfunctie meerhoofdige schoolleiding basisschool:
y
Maximumschaal
Tot en met 199
DA 11
200 tot en met 399
DA 13
400 tot en met 899
DB 15
900 en hoger
DB + uitloop
d.
maximumschaal normfunctie meerhoofdige schoolleiding speciale school voor basisonderwijs:
y
Maximumschaal
Tot en met 199
DB 10
200 tot en met 399
DB 11
400 tot en met 899
DC 13
900 en hoger
DC U15
e.

ingaande 1 augustus 2007 (teldatum 1-10-2006) maximumschaal normfunctie directeur school voor
speciaal onderwijs, school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en/of school voor
voortgezet speciaal onderwijs, afhankelijk van q, zoals aangegeven in artikel 6.23 en vastgesteld
volgens onderstaand schema:

aantal leerlingen (q)
Tot 50
50 tot 100
100 tot 200
200 en hoger

maximumschaal directie so
en vso
DB
DB
DC
DC + uitloop

maximumschaal
sovso
DB
DB
DC
DC + uitloop

directie
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