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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 PO in actie: 1 uur voor goed onderwijs 
o Functiemix, vacatureruimte leraar LB 

 
 
 

1 UUR VOOR GOED ONDERWIJS 
 
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. 
Een fiks lerarentekort dienst zich aan. Onderzoeksbureau CenterData geeft aan dat in 2025 voor het primair 
onderwijs er 10.000 leraren te weinig zijn. Leraren lopen weg uit het onderwijs omdat ze ergens anders meer 
kunnen verdienen of minder werkdruk hebben. Jongeren laten de pabo links liggen. De aanmelding is gekelderd. 
Het tekort nu al voelbaar in de randstad, maar breidt zich snel uit over het hele land.  
 
Het POfront van de samenwerkende partijen waaronder POinActie en de AVS heeft een oproep gedaan aan alle 
scholen in het primair onderwijs op om dinsdagochtend 27 juni op de deuren een uur later te openen. 
 

 
 

Wij doen mee! 
 
Op 27 juni aanstaande zullen alle scholen van SKPO Novum – met uitzondering van De Beekgraaf – een uur later 
opengaan dan normaal. Het team van De Beekgraaf ondersteunt de actie, maar kiest in verband met de week vrij 
voor de leerlingen als gevolg van de waterschade ervoor om de nog resterende onderwijstijd voor dit schooljaar 
maximaal te benutten.  
 
Op vrijdag 16 juni jongstleden zijn de ouders gevraagd een petitie te ondertekenen en daarmee onze actie te 
ondersteunen. 
Op 27 juni aanstaande zullen namens SKPO Novum één ouder en één leraar per school gezamenlijk afreizen naar 
Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte.  
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Functiemix, vacatureruimte leraar LB 
 
De functies leraar LA, leraar LB en leraar LC zijn opgenomen in het Functiehuis SKPO Novum. 
 De specifieke LB en / of LC  taken zijn / worden vastgelegd in een taakomschrijving. Zo zijn er 

taakomschrijvingen voor meer structurele taken, zoals: 
- intern begeleider 
- teamcoördinator  
- ICT -er 

 Voor taken die een tijdelijk en projectmatig karakter hebben, wordt ook een taakomschrijving gemaakt, 
waarbij in ieder geval de opdracht en de beoogde resultaten onderdeel uitmaken van deze taakomschrijving. 

 
Vacatureruimte leraar LB 
Op dit moment heeft SKPO Novum nog een vacatureruimte van ongeveer 12 fte voor de functie leraar LB. Er is 
op dit moment géén vacatureruimte voor de functie leraar LC. 
De vacatureruimte voor de functie leraar LB kan – conform de cao PO – op twee manieren worden ingevuld, 
namelijk door middel van aanstellingen: 

o voor onbepaalde tijd, wanneer de specifieke LB taken structureel zijn; 
o voor een bepaalde tijd van één of twee jaar, wanneer de specifieke LB taken projectmatig en niet 

structureel zijn.  
 
Functie-eisen leraar LB 
De functie leraar LB past leraren die: 

a. aantoonbaar vakbekwaam leraar zijn; 
b. naast hun lesgevende taken: 

 vanuit hun specifieke deskundigheid daadwerkelijk een bijdrage levert aan de beleidsvoorbereiding en 
beleidsuitvoering van school- en onderwijsontwikkeling; 

 hun expertise aantoonbaar deelt met collega’s, door middel van bijvoorbeeld ondersteuning, onderzoek, 
begeleiding of coaching. 

c. na hun opleiding aan de PABO zich hebben gespecialiseerd / geschoold / ontwikkeld bijvoorbeeld door 
middel van een opleiding HBO+ of master. 

 
Invulling en verantwoording LB taken 
De LB taken komen voort uit de ambitie en doelen, zoals beschreven in het schoolplan en / of de 
(school)jaarplannen. 
 Voor leraren LB geldt dat hun LB taken specifiek zijn benoemd en opgenomen in hun normjaartaak. Hiervoor 

geldt een op stichtingsniveau vastgesteld aantal uren, als basis. 
 Wanneer er sprake is een specifieke taak / opdracht worden hiervoor extra uren opgenomen in de 

normjaartaak van betrokkene(n). 
 
De school en stichting hebben in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid om leraren LB de mogelijkheid te 
geven hun specifieke expertise in te zetten door middel van specifieke LB taken.  
De verantwoording van deze taken vindt plaats tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken, waarbij de 
realisatie van de hierboven bedoelde doelen en resultaten centraal staan. 
 
Solliciteren? 
Leraren LA die belangstelling hebben voor de functie leraar LB kunnen solliciteren naar de functie leraar LB na 
afstemming met hun directeur over: 

 het voldoen aan de functie-eisen; 
 de beschikbare vacatureruimte voor de taakinvulling behorend bij de functie leraar LB; 
 de behoefte vanuit de school of stichting voor de realisatie van de beoogde doelen en resultaten, zoals 

beschreven in het schoolplan en / of de (school)jaarplannen. 
De sollicitatie kan gericht worden aan Marja Timmermans, lid van het directeurenteam en belast met personele 
zaken, met een cc naar de directeur-bestuurder door middel van een (korte) motivatiebrief. 
 
Tijdpad 
Onderstaand schema geeft informatie over het tijdpad. 
 

Wanneer? Wat? 
21 juni 2017 Informeren van de GMR door de werkgroep Personeel van de GMR / Instemming (P)GMR 

26 juni 2017 Vaststellen notitie 

vanaf 26 juni 2017 Afstemminggesprek tussen leraren die belangstelling hebben om te solliciteren voor de 
functie leraar LB met hun directeur 

tot 14 juli 2017 Mogelijkheid tot solliciteren 

4-14 september 2017 Sollicitatiegesprekken 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard van Bergen 
19 juni 2017 


