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Redactie SKPO Novum 
Postbus 65, 5388 ZH Nistelrode 

info@skpo-novum.nl 
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Fax: 0412 613470 

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

- CPV Ingenium: vervanging bij (ziekte)verlof 
- OndersteuningsPlanRaad SWV PO 30.06 
- Cafetariaregeling, woon-werkverkeer 

 
 

Samen de wind in de zeilen houden 
de sleutel voor succes 

 
als blijk van waardering 

voor jullie allen 

 
een met passie verzorgde lekkernij! 
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CPV Ingenium: vervanging bij (ziekte)verlof 
 
Zoals jullie weten coördineert CPV Ingenium de vervanging van leraren die met (ziekte)verlof zijn. Het CPV 
bewaakt, dat besturen ongewenste verplichtingen krijgen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. 

De eerste ervaringen leren ons, dat CPV niet altijd een vervanger beschikbaar heeft. Voor met name 
vervangingen die echt kortdurend zijn – een of twee dagen – blijkt niet altijd een vervanger beschikbaar. 
Om te voorkomen, dat wij dan groepen moeten samenvoegen is het gewenst dat iedere directeur kan beschikken 
over een lijstje van eigen personeelsleden die in geval van nood bereid zijn om een of twee dagen extra te 
komen werken. 
Heel fijn, wanneer jullie je directeur informeren over wat voor jou wel / niet mogelijk is. 
 
 

Ondersteuningsplanraad SWV PO 30.06 
 

 
 

Net zo als iedere school een medezeggenschapsraad heeft, heeft ook het samenwerkingsverband een 

medezeggenschapsraad: de OndersteuningsPlanRaad (= OPR). 

De OPR heeft als belangrijkste taken: 
1. het verlenen van instemming met het ondersteuningsplan; 

2. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur van het samenwerkingsverband over 
zaken die het vormgeven van passend onderwijs direct of indirect aangaan. 

De OndersteuningsPlanRaad komt hiervoor gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar. 
 
Janne Poort, leraar / teamcoördinator  op ’t Maxend in Nistelrode, maakt vanaf de oprichting deel uit van de OPR. 
Conform het opgestelde rooster van aftreden stopt haar lidmaatschap per 1 januari 2017.  
In het reglement van de OPR is vastgelegd, dat ieder bestuur afwisselend door een leraar of ouder wordt 
vertegenwoordigd.  
Voor SKPO Novum geldt dus, dat wij voor de vacature die gaat ontstaan op zoek zijn naar een ouder. 
 
Begin volgende week ontvangen alle ouders / verzorgers van onze scholen een uitnodiging  om zich kandidaat te 
stellen voor de OPR. 
 
 

Cafetariaregeling vergoeding woon-werkverkeer 

 
Voor kosten van woon- werkverkeer mag een werkgever van de belastingdienst een vergoeding geven van 
maximaal € 0,19 netto per kilometer. De vergoeding voor woon-werkverkeer die u volgens de cao PO ontvangt, is 
lager dan deze maximaal fiscaal toegestane netto reiskostenvergoeding.  Fiscaal is er derhalve nog ruimte voor 
een hogere netto uitkering. 
 
Om optimaal gebruik te maken van deze fiscale ruimte mag u het verschil tussen de fiscaal maximaal toegestane 
reiskosten en de ontvangen cao -vergoeding omruilen met de eindejaarsuitkering.  
In de praktijk betekent dit, dat het gedeelte van de eindejaarsuitkering dat u omruilt in plaats van bruto, netto 
wordt uitbetaald. Uw voordeel bestaat dan uit de belasting en de sociale premies die u niet meer hoeft te 
betalen. 
 
Als bijlage bij deze Nov(um)iteiten ontvangen jullie de informatie over de cafetariaregeling die ik van Vizyr, ons 
administratiekantoor, heb ontvangen. Naast deze brief ontvangen jullie gelijktijdig onderstaande formulieren:  

o Formulier deelname cafetariaregeling 
o Aanvraagformulier reiskosten woon-werkverkeer 

Wanneer jullie gebruik willen maken van deze regeling vraag ik jullie de ingevulde formulieren z.s.m. – en uiterlijk 

1 november 2016 – naar Vizyr te sturen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard van Bergen 
6 oktober 2016 


