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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: 

-  (Keuze)pensioen, adviesgesprek met ABP medewerker 
- Werving nieuwe directeur-bestuurder  
- Werving nieuwe directeur ‘t Maxend 
- Staking PO, d.d. 13 april 2018 

 
 
 

(Keuze)pensioen, adviesgesprek met ABP medewerker 

 
Op donderdag 19 april aanstaande houdt Frank Arts namens ABP nog een tweede spreekuur voor 
personeelsleden die meer willen weten over hun (keuze)pensioen. 

De personeelsleden die eerder via de personeelsenquête hun belangstelling hiervoor hebben aangegeven, zijn 
voor reeds een ingepland. 
Op dit moment heeft Frank donderdag 19 april aanstaande nog ruimte in zijn agenda. 
Wil je van deze gelegenheid gebruik maken? 
Stuur dan een e-mail uiterlijk dinsdag 3 april aanstaande naar administratie@skpo-novum.nl. Je ontvangt dan de 
informatie, waarmee je jezelf kunt aanmelden. 
 
 
 

Werving nieuwe directeur-bestuurder 
 
De Raad van Toezicht (= RvT) heeft – met het oog op het waarborgen van de continuïteit en doorontwikkeling 
van de organisatie – besloten om voor de vacature van directeur-bestuurder die per 1 augustus 2018 gaat 
ontstaan een nieuwe directeur-bestuurder te gaan werven. 
Ter voorbereiding daarop heeft de heer Hans van Willegen, extern adviseur, gesprekken gevoerd met onder meer 
het directeurenteam, de GMR en de RvT. Op 19 maart jl. heeft de RvT de opdracht voor de nieuwe directeur-
bestuurder en het daaruit voortvloeiende profiel vastgesteld. 
Op 28 maart jongstleden is de benoemingsadviescommissie voor het eerst bijeen geweest en heeft de te volgen 
procedure en het bijbehorend tijdpad besproken en vastgesteld. 
 
 

Werving nieuwe directeur ’t Maxend 
 
Ook voor de invulling van de vacature van directeur voor basisschool ’t Maxend die per 1 september 2018 gaat 
ontstaan is de werving- en selectieprocedure gestart.  
De gesprekken met het team, de oudergeleding van de MR en de Kinderklankbordgroep hebben goede input 
opgeleverd voor de opdracht- en profielbeschrijving voor de nieuwe directeur. 
Voor het vaststellen van de te volgen procedure en bijbehorend tijdpad komt de benoemingsadviescommissie op 
woensdag 4 april aanstaande voor het eerst bijeen. 
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Staking PO, d.d. 13 april 2018 
 

 
Basisschoolleraren in Brabant en Limburg staken op vrijdag 13 april 2018. 

 
 
Via de Nov(um)iteiten van 13 maart jongstleden zijn jullie geïnformeerd over het feit dat er voor de stakende 
personeelsleden dit keer geen bestuurlijke ondersteuning vanuit SKPO Novum is in de vorm van het doorbetalen 
van loon. 
Ondanks dit bestuurlijk standpunt is in de voorbije weken gebleken, dat de stakingsbereidheid van onze 
personeelsleden op alle scholen van SKPO Novum onverminderd groot is. Op vrijdag 13 april aanstaande zullen 
dan ook alle scholen gesloten blijven. 
Inmiddels is ook duidelijk geworden, dat de Overheid – evenals in het recente verleden – heeft besloten de 
besturen niet te korten op de personele vergoedingen. Ook de Inspectie kiest voor eenzelfde opstelling als bij de 

eerdere stakingen dit schooljaar. 
 
Waarom – zo komt de vraag vanuit enkele geledingen – is er nu geen brede bestuurlijke ondersteuning voor de 
staking? 
De bestuurlijke ondersteuning voor de beweegredenen van de aangekondigde staking (vermindering van de 
werkdruk en een hoger salaris) geldt ook nu. 
De stakingsbereidheid is opnieuw heel groot en de standpunten van de Overheid en de Inspectie zijn 
ongewijzigd. 
Dan past ook een ongewijzigd bestuurlijk beleid en een herziening van het eerder genomen besluit om de lonen 
voor de stakende personeelsleden in te houden. SKPO Novum zal op 13 april aanstaande de lonen doorbetalen 
voor alle (stakende) personeelsleden. 
 

Opnieuw geldt de oproep om zichtbaar  
te laten zien en horen, 

dat de oproep voor een beter salaris en vermindering van de werkdruk 
je ernst is! 

 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het directeurenteam, 
Gerard van Bergen 
29 maart 2018 


