Staat van dienst t.b.v. jubileumgratificatie
1 School

De
administratienummers zijn
bekend bij de
directie van de
school

2 Persoonsgegevens
svp geboortenaam
vermelden

naam

____________________________________________________________

__________________________________________________________

adres

____________________________________________________________

______________ woonplaats _________________________________

postcode

______________ woonplaats ___________________________________

geboortedatum

______________________ personeelsnummer _____________________

schoolnaam

__________________________________________________________

adres

postcode
administratienr
werkgever
(5 cijfers)

____________

3a Staat van dienst

schoolnummer
(2 cijfers, 2 letters) ____________

Volledige staat van dienst vermelden (ook militaire c.q. vervangende diensttijd en alle andere in overheidsdienst doorgebrachte tijd).

naam, adres en plaats van de school / militaire c.q. vervangende dienst/ overheidsdienst*

benoemd m.i.v. **

ontslagen m.i.v. **

soort onderwijs

functie

v/t***

naam, adres en plaats van de school / militaire c.q. vervangende dienst/ overheidsdienst*

benoemd m.i.v. **

ontslagen m.i.v. **

Datum ingang verlof

Datum einde verlof

soort onderwijs

functie

v/t***

3b Volledig onbezoldigd verlof in het persoonlijk belang
naam, adres en plaats van de school/werkgever

*
**

***

Soort verlof

De in overheidsdienst doorgebrachte diensttijd telt uitsluitend mee voor het verkrijgen van het recht op een jubileumgratificatie en heeft dus geen gevolgen voor de afvloeiingsvolgorde.
Kopieën van de desbetreffende akten van benoeming en ontslag (geen in- en uittreeberichten van het ABP!) dienen te worden bijgevoegd. Indien deze bewijsstukken niet kunnen worden overlegd, zal de
desbetreffende diensttijd niet worden meegeteld voor het bepalen van uw positie bij eventuele afvloeiing, dan wel het bepalen van de tijdstippen waarop u in aanmerking komt voor een jubileumgratificatie. In dit
verband zij opgemerkt, dat in uw belang ook kortstondige dienstverbanden dienen te worden vermeld.
Aard dienstverband: vast (V) of tijdelijk (T).

4 Ondertekening aanvrager
datum

_________________________________________________________

handtekening

_________________________________________________________

Formulier Personeel 2010-04

5 Verklaring en ondertekening werkgever
Het bestuur van de ___________________________________________________________
verklaart bovengenoemde opgave te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden aan de
hand van akten van benoeming en ontslag welke zijn overlegd. Tevens verklaart het bestuur dat
betrokkene d.d. ____________________ recht heeft op een jubileumgratificatie in verband met
het 25-/40-/50-jarig jubileum (doorhalen wat niet van toepassing is).

datum

___________________ plaats

___________________________

handtekening

naam
___________________ ondertekenaar

___________________________

