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Redactie SKPO Novum 
Postbus 65, 5388 ZH Nistelrode 

info@skpo-novum.nl 
Tel: 0412 613441 
Fax: 0412 613470 

 
 
 
Beste collega’s, 
 
In deze editie van de Nov(um)iteiten lezen jullie informatie over: 

- Mobiliteit 
- Onderwijsavond, d.d. 21 februari 2018 
- (Keuze)pensioen, adviesgesprek met ABP medewerker 

 
 
 

Mobiliteit 
 
Komende maanden vinden op alle scholen weer de jaarlijkse informatieavonden/ -dagen plaats. Via de gemeente 
worden ouders gevraagd kinderen die in de loop van komend schooljaar 4 jaar worden in te schrijven op een van 
de basisscholen. Dit geeft ons zicht op de leerlingenaantallen voor het komend schooljaar.  

Het directeurenteam kan op basis daarvan aan de slag met de voorbereiding op de personele bezetting voor 
komend schooljaar. De juiste persoon op de juiste plek is daarbij het streven en uitgangspunt. 
Via de personeelsenquête hebben jullie reeds je wensen kenbaar kunnen maken. Wij willen daar graag maximaal 
rekening mee houden. 

 
 
In een enkel geval – zo is in het verleden gebleken – bleek dit niet mogelijk en was verplichte mobiliteit 
noodzakelijk. Mocht dit onverhoopt ook dit jaar weer aan de orde zijn, volgen wij het vastgestelde beleid met 
betrekking tot de personele mobiliteit. Om in zo’n geval te kunnen bepalen wie in aanmerking komt voor 
overplaatsing naar een andere school, gaan wij uit van de zogenaamde leeftijdscohorten. 
Wie hierover meer wil weten, kan contact opnemen met de directeur van de eigen school. 
 
 

(Keuze)pensioen, adviesgesprek met ABP medewerker 

 
In de personeelsenquête zijn jullie gevraagd naar je belangstelling voor een informatief gesprek met een 
medewerker van het ABP.  
Inmiddels is bekend, dat Frank Arts namens ABP een spreekuur houdt op vrijdag 9 februari en dinsdag 27 maart 
2018. Personeelsleden die hebben aangegeven, belangstelling te hebben voor een ABP gesprek, hebben per e-
mail het verzoek gekregen zich uiterlijk 29 januari aanstaande formeel aan te melden. 
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Onderwijsavond, d.d. 21 februari 2018 
 
Onderstaande stichtingen organiseren op woensdag 21 februari 2018 voor hun leraren en leidinggevenden een 
heuse onderwijsavond met als doel:  

 
 
 

Netwerk onderwijsavond regio Uden-Meijerijstad 
 
Beste leerkracht, docent, leidinggevende in de regio Uden en Meijerijstad, 
 
Vorig jaar hebben we met twee onderwijsavonden een eerste stap gezet om los van de 
dagelijkse praktijk een inspirerende avond te bieden voor allen die zich in onderwijskundige 
zin betrokken weten bij kinderen in onze regio. Micha de Winter en Marcel van 
Herpen/Peter Heerschop hebben ons toen op twee avonden geïnspireerd en vermaakt. 
Belangrijk nevendoel voor ons is de informele afstemming tussen het primair onderwijs en 
het voortgezet onderwijs. De besturen vinden deze doelstelling belangrijk en bieden deze 
avond dan ook kosteloos aan haar medewerkers aan. Enkele andere besturen uit de regio 
sluiten na het eerste jaar bij dit initiatief aan, zodat het een nog bredere ontmoeting wordt. 
Dit jaar is gekozen voor één avond met een mix van een inhoudelijke spreker en cabaret. 
Kortom een boeiende avond die je niet mag missen!  
 

Het onderwijs van 2D naar 3D – Jef Staes  
Waar: Theater Markant – Uden 

Wanneer: woensdag 21 februari 2018 
Inloop 19.30 uur/aanvang 20.00 uur 

Met als afsluiting: een cabareteske uitsmijter! 
 

Voor wie:                  Leerkrachten en leidinggevenden die werken bij het Elde College, Fioretti College, Kiem, Novum,   
                                    SAAM, SKIPOV, SKOPOS,  SKOSO, Udens College en Zwijsen College 
 

Jef Staes is auteur, spreker en architect op het gebied van lerende en innovatieve organisaties. 

Hij ontwikkelde een vernieuwende visie op de manier waarop snel wendbare organisaties 

dienen te functioneren. Als spreker geeft hij inspirerende lezingen die toehoorders niet 

onberoerd laten.  

 
In zijn trilogie schreef Staes zijn boek: “Ik was een schaap”. Tijd om wakker te worden en stoppen 
met het volgen van de kudde. 'No more sheeping'  is een confronterend manifest tegen ons huidige 
onderwijssysteem en de manier waarop we met talenten omgaan. 

Staes is bekend geworden om zijn ‘Red Monkey’- theorie.  Met zijn rode aap metafoor kreeg 

Jef nationale en internationale erkenning. Zijn populaire verhaal illustreert waarom zoveel 

verzet tegen verandering. Het presenteert ook een nieuw innovatieparadigma: een respectvol 

conflictmodel. 
In onze avond neemt hij ons mee in zijn filosofie op ontwikkeling en verandering. Wat is er 
fundamenteel veranderd in de wereld van vandaag? Wie worden de leiders van morgen? Het 2D / 
3D-verhaal is een klassieker in Jef's lezingen en biedt een kader om te beginnen met het bespreken 
van innovatie in het onderwijs. Met gedurfde uitspraken en gedurfde ideeën, opent Jef het woord 
voor discussie. 

 
 

Iets voor jou? 
 

Er zijn voor SKPO Novum maximaal 60 kaarten beschikbaar. 
Meld je zo spoedig mogelijk aan door een e-mail te sturen naar administratie@skpo-novum.nl, 

want de toekenning van de kaartjes gebeurt op volgorde van aanmelding. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het directeurenteam, 
Gerard van Bergen 
22 december 2018 
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