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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 Nov(um)iteiten lezen jullie informatie over: 

o Afscheid Jan van Dooren 
o Vacature leraren voor invulling van vervangende werkzaamheden 
o Functiemix, de stand van zaken  
o Overzicht beleidsdocumenten 
o PO in actie: meer salaris en minder werkdruk 

 
 
 

Afscheid Jan van Dooren 
 
Jan van Dooren neemt per 1 augustus 2017 officieel afscheid als personeelslid van SKPO Novum. Jan is sinds 13 

oktober 1981 in dienst van onze stichting, als leraar op basisschool De Beekgraaf. 
 

 
 
In september 2016 is Jan gestart met een persoonlijk ontwikkeltraject bij Van Ede & Partners. De directe 
aanleiding voor dit traject was de vraag die zich in de loop van vorig schooljaar aandiende. Kan de organisatie 
SKPO Novum voor Jan nog voldoende uitdaging bieden? 
Dit persoonlijke ontwikkeltraject heeft Jan een nieuw perspectief geboden. Hierbij past het niet (meer), dat hij 
zijn werkzaamheden in de functie van leraar weer gaat oppakken.  
Jan heeft intussen onder andere een studie onderwijskunde en –innovatie gevolgd en gaat zijn opgedane kennis 
en inzichten, gecombineerd met zijn ruime onderwijservaring delen met anderen. 
 
Wij kennen Jan als een gedreven en ambitieuze collega, die hoge eisen aan zichzelf stelt en aan anderen. Jan, 
onze oprechte dank en waardering voor een periode van ruim vierendertig jaar met grote inzet en betrokkenheid 
bij de kinderen, ouders en collega’s van basisschool De Beekgraaf in het bijzonder. 
Veel succes en plezier bij de invulling van je nieuwe uitdaging. 
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Vacature leraren voor invulling van vervangende werkzaamheden 
 

 
 
 

Stichting Katholiek Primair Onderwijs zoekt voor komend schooljaar 

 
 

enkele enthousiaste leraren m/v 
 
 

die bereid zijn om als VIPPER (= lid van vaste invalpool) vervangende werkzaamheden te verrichten in 
de groepen 1 tot en met 8 op zowel de scholen van SKPO Novum als op scholen van andere besturen 

in de regio. 

Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door CPV Ingenium, een boven bestuurlijke 
vervangingspool. 

 
SKPO Novum biedt je daarvoor een aanstelling in een vast dienstverband voor de omvang van 0,6 fte 

tot maximaal 0,8 fte. 
Je krijgt de gelegenheid je verder te ontwikkelen om op termijn door te stromen naar een reguliere 

functie op een van de zes scholen van SKPO Novum. 

 
Heb je belangstelling voor deze functie? 

 
Dan nodigen wij je graag uit te solliciteren. Je kunt je schriftelijke sollicitatie per e-mail richten aan 

Personeelszaken SKPO Novum 

t.a.v. Marja Timmermans 
directie@maxend.nl 

 
Wil je meer informatie? Zie daarvoor de website van CPV Ingenium, www.cpv-ingenium.nl, of neem 

contact op met Marja Timmermans, directeur basisschool ’t Maxend, telefoon 0412 611366 of 06-
49648916.  

 

We zien je reactie graag uiterlijk 26 mei 2017 tegemoet.  
 
 

Functiemix, de stand van zaken 
 
De functiemix is een overeenkomst uit 2010 tussen sociale partners en de overheid om het beroep van leraar 
aantrekkelijker te maken en de leraar een beter loopbaanperspectief te bieden.  
 
Voor het kunnen starten van de sollicitatieprocedure is een aangepaste beleidsnotitie voor instemming voorgelegd 
aan de personeelsgeleding GMR. Op 15 mei aanstaande bespreekt de GMR deze beleidsnotitie. In deze notitie is 
– mede naar aanleiding van een onderzoekvraag van de GMR – de mogelijkheid opgenomen dat de functie van 
leraar LB en leraar LC voor zowel een onbepaalde tijd als voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor een periode 
van twee of drie jaar, kan worden aangeboden. 
Het directeurenteam start eind mei 2017 de sollicitatieprocedure. 
 
 
 
 

Beleidsdocumenten 
 
Wij kennen als SKPO Novum een diversiteit aan beleidsdocumenten, notities en protocollen. Deze documenten 
worden in de loop van volgend schooljaar geplaatst in een bibliotheek die via de website van SKPO Novum voor 
alle personeelsleden toegankelijk is. 

 
 
Nu dit nog niet mogelijk is, zijn / worden de documenten die voor alle personeelsleden relevant zijn geplaatst in 
een speciale schoolbibliotheek. Jullie worden hierover geïnformeerd door je eigen directeur.  
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PO in actie: meer salaris en minder werkdruk 
 
Meer salaris en minder werkdruk. Dat eist PO in Actie, een groep van ruim 34.000 leerkrachten uit het primair 
onderwijs, in een manifest dat ook de onderwijsvakbonden en de PO-Raad hebben ondertekend. Een te hoge 

werkdruk gecombineerd met een ‘oneerlijk’ salaris zorgt volgens het manifest voor veel ziekteverzuim, uitval van 
leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten, waardoor zich een fiks lerarentekort aandient. 
Doel is dat werkgevers en werknemers samen optrekken om ervoor te zorgen dat hun eisen worden opgenomen 
in een nieuw regeerakkoord.  

 
 
Woordvoerder PO in Actie Jan van de Ven: "Het is Code Rood voor het primair onderwijs. Er moet extra geld bij. 
Het is 5 voor 12. Dit Manifest is niet zomaar een oproep, maar een noodkreet. We vrezen voor de toekomst van 
het primair onderwijs en ons vak. Het lerarentekort loopt op, klassen worden naar huis gestuurd, omdat er geen 
vervangers te vinden zijn. Het houdt een keer op. Waarom heeft het voortgezet onderwijs tot 20 procent meer 
salaris? Dit heeft niemand ons kunnen uitleggen. Het is een blinde vlek, onvindbaar op de politieke agenda. We 
eisen meer salaris. Als u daadwerkelijk iets om ons funderend onderwijs geeft, dan is dit het moment om voor 

ons te kiezen." Als het volgende kabinet niet ingaat op de eisen van PO In Actie, volgt er mogelijk dus een 
staking in het primair onderwijs. 
 

Zorg, dat je er niet alleen voor staat! 
 
Veel herkenning, ongetwijfeld! Maar tegelijkertijd, er zijn ook veel werkgewoontes en vaardigheden die wij zelf 
kunnen en moeten oppakken om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te vergroten. Helpend daarbij is, dat 
wij onderling om hulp durven te vragen, elkaar opvangen bij piekbelasting en continue leren van elkaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard van Bergen 
15 mei 2017 


