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VAKKENVULLEN OF ZAKKENVULLEN
Bij de beantwoording van de vragen 7 tot en met 12 moet je soms gebruikmaken van de
informatiebronnen 1 tot en met 3 in de bijlage.

Michel, 16 jaar oud, is blij. Hij heeft een baantje gekregen bij een supermarkt. Trots laat
hij de arbeidsovereenkomst aan zijn moeder zien. Maar die is niet zo blij.
Geld verdienen is leuk, maar dit jaar moet Michel ook eindexamen vmbo doen.
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Voor Michel is geld verdienen niet de enige reden dat hij gaat werken.
Æ Noem nog een andere reden, behalve geld verdienen, waarom Michel wil gaan
werken.
Moeder laat zich overtuigen door Michel. Ze vindt het goed dat hij gaat werken,
onder de voorwaarde dat hij zijn schoolwerk niet verwaarloost.
Samen gaan ze de arbeidsovereenkomst bekijken.
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Gebruik informatiebron 1.
“Michel, je hebt geknoeid!” zegt moeder. “Er zit een vlek op de arbeidsovereenkomst.
Kijk, hier bij artikel 2! Welk woord stond daar?”
Welk woord is er verdwenen onder de inktvlek?
A bepaalde tijd
B onbepaalde tijd
C onregelmatige tijd
D vaste tijd
Gebruik informatiebronnen 1 en 2.
“Laten we eens kijken wat je gaat verdienen. Je werkt normaal op vrijdag van 17.00 tot
20.00 uur. Op zaterdag werk je van 9.30 tot 19.00 uur, met een half uur verplichte
middagpauze, ” zegt Moeder.
Æ Hoeveel gaat Michel bruto in totaal verdienen op vrijdag en zaterdag?
Laat de berekening zien.
Gebruik informatiebron 3.
Moeder zegt dat de afgesproken werktijden in strijd zijn met de regels uit de
Arbeidstijdenwet.
Æ Heeft Moeder gelijk? Zo ja, welk onderdeel van de werktijden van Michel is in strijd
met een regel uit de arbeidstijdenwet?
Gebruik informatiebronnen 1 en 2.
Michel ziet het helemaal zitten en zegt. “Binnenkort houd ik veel meer over en in 2005
wordt mijn brutoloon per uur nog hoger dankzij de nieuwe CAO.
Mijn koopkracht zal groter worden.”
Æ Hoe hoog wordt voor Michel het brutoloon per uur in 2005? Laat de berekening zien.
Moeder zegt: “Of in 2005 jouw koopkracht groter wordt, valt nog te bezien. Jouw
koopkracht zal alleen maar stijgen als ... (1) ... kleiner is dan ...(2) ... .
Æ Welke woorden moeten ingevuld worden bij (1) en bij (2)? Kies uit de volgende
mogelijkheden: de inflatie / de rente / de heffingskorting / jouw loonstijging.
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VAKKENVULLEN OF ZAKKENVULLEN
informatiebron 1

De arbeidsovereenkomst

Supermarkt Smolders, hierna aan te duiden als werkgever, en
Michel van Dorp, hierna aan te duiden als werknemer, geven hun
arbeidsverhouding vorm met de volgende artikelen van deze
arbeidsovereenkomst.
Artikel 1: Functie
De werknemer treedt in dienst in de functie van (aankomend) parttime medewerker
vulploeg. Conform de functie is de medewerker ingeschaald in functiegroep 1 van de
C.A.O. voor het levensmiddelenbedrijf. Werknemer verplicht zich die opdrachten te zullen
uitvoeren die door werkgever redelijkerwijs kunnen worden verlangd, overeenkomstig de
toepasbare C.A.O.
Artikel 2: Duur van de overeenkomst
Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor
tijd. Zij vangt aan op
23-04-2004, terwijl zij van rechtswege eindigt op 21-04-2005. Tussentijdse beëindiging is
zowel voor werkgever als werknemer mogelijk. Als één van de twee partijen niet kan of wil
instemmen met tussentijdse beëindiging, is eventueel toestemming nodig van de directeur
van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).
Er geldt een proeftijd van één maand.
Artikel 3: Beloning en arbeidstijden
1. Voor de arbeid ontvangt de werknemer loon ten bedrage van € 2,62 per uur bruto.
2. De maximale werktijd bedraagt 12 uren per week. Soms kan de werkgever aan de
werknemer verzoeken meer uren te werken. Beloning van deze uren zal plaatsvinden
naar de regels van de toepasbare C.A.O.
3. De C.A.O. voor het levensmiddelenbedrijf is van toepassing.
Partijen zijn deze arbeidsovereenkomst aangegaan op 22 april 2004 te Veendam.
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Werkgever:

Werknemer:

E. Smolders

M.van Dorp

E. Smolders
Supermarkt Smolders B.V.

M. van Dorp
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informatiebron 2

Uit de CAO voor het levensmiddelenbedrijf

Artikel 8: BIJZONDERE UREN
1a. Aan de werknemer wordt voor elk gewerkt uur een toeslag gegeven van:
maandag tot en met vrijdag:
zaterdag
zondag
tussen 20.00 en 21.00 uur:
tussen 18.00 en 24.00 uur:
tussen 0.00 en 24.00 uur:
33 1/3%
50%
100%
tussen 21.00 en 06.00 uur: 50%
1b. De toeslag wordt gegeven in geld.
Artikel 22: LOONAANPASSINGEN
1a. Per 1 juli 2004 worden de bruto contractlonen met 2,5% verhoogd.
1b. Per 1 januari 2005 worden de bruto contractlonen met 1,5% verhoogd.
informatiebron 3

Uit de arbeidstijdenwet: jongeren van 16 en 17 jaar

Minimum rusttijden:
- dagelijkse rust

12 uur

- in elk geval tussen

22.00-6.00 uur of 23.00-7.00 uur

- wekelijkse rust

36 uur per periode van 7x24 uur

Maximum arbeidstijden:
- per dienst

9 uur

- per week

45 uur

- per vier weken

160 uur, gemiddeld 40 uur/week

Pauze:

-

- bij arbeid > 4,5 uur

½ uur aaneengesloten

- bij arbeid > 8 uur

1 uur, waarvan ½ uur aaneengesloten
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