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Wij besteden bij het publiceren van deze nieuwsbrief veel aandacht aan een correcte inhoud. De
informatie kan echter afwijken van het beleid van uw bestuur. Aan de inhoud van de nieuwsbrief kunnen
daarom geen rechten worden ontleend.

pe r s on el e z a k en
Sluitingsdata mutaties

Betaaldata salaris

t/m 16 september 2020

25 september 2020

t/m 14 oktober 2020

23 oktober 2020

t/m 16 november 2020

25 november 2020

Voor vragen en instructiefilmpjes: ga naar onze website
Op onze website is een pagina met (veel gegeven) antwoorden als het
gaat om OSS en MijnOnderwijsbureau. U vindt hier antwoorden op vragen
en een link naar de OneNote met handleidingen, tips enz. Ook hebben wij
een aantal instructiefilmpjes gemaakt om u te helpen. Zo vindt u hier een
instructie voor het insturen van (wijzigingen in) uw reiskosten woon-werk.
Tenslotte kunt u hier uw eigen vraag stellen, via een formulier. Uw vraag
komt dan direct bij de juiste persoon terecht en u krijgt zo snel mogelijk
antwoord op uw vraag!
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Eén van de vragen die op dit moment actueel is: ‘Het lukt me niet om wijzigingen of declaraties in te
dienen’. Dit kan te maken hebben met de browser die u gebruikt. Onze ontwikkelaar Visma l Raet
heeft SelfService (OSS) geoptimaliseerd voor Google Chrome. Andere browsers kunnen problemen geven
bij het werken in SelfService. Kijk dus even na met welke browser u inlogt.
OSS via MijnOnderwijsbureau
Om uw gegevens (nog) beter te beveiligen en te voldoen aan wet- en regelgeving (AVG), zetten wij uw
bestuur binnenkort om naar een andere wijze van inloggen voor OSS: de tweestapsverificatie via
MijnOnderwijsbureau. Door corona hebben wij dit proces even stilgezet, maar wij gaan nu met volle
kracht vooruit ! Om gebruik te blijven maken van OSS, moet u uw gegevens checken en zo nodig
aanvullen. Contactgegevens wijzigen: kijk hier hoe!
1. Ga naar OSS
2. Klik op de tegel 'SelfService'
3. Ga naar tabblad 'Persoon'
4. Klik op de tegel 'Contactgegevens'
5. Controleer en/of vul aan:
uw privé-mailadres
uw 06-nummer
uw mailadres van het werk
ingangsdatum: vandaag
6. Verzenden, klaar!
U kunt hier lezen waarom deze gegevens gevraagd worden. Als u uw gegevens nog niet heeft gewijzigd,
krijgt u hierover een mail van ons (dit kan in de spam komen, kijk hier hoe u dat kunt voorkomen).
Vanaf

het

moment

dat

uw

bestuur

wordt

overgezet,

logt

u

in

via

een

beveiligd

portaal:

MijnOnderwijsbureau. Tot dat moment kunt u nog op de ‘oude’ vertrouwde manier inloggen. U krijgt via
een beveiligde mail nieuwe inloggegevens op uw privé mailadres. U logt in met de verstrekte gegevens
(stap 1). Vervolgens krijgt u een SMS op uw telefoon en voert u de ontvangen code in (stap 2). Klaar is
Kees. Kijk maar!
PO/VO – Vragen over reiskosten woon-werkverkeer
Wanneer krijg ik mijn reiskosten uitbetaald?
In het primair onderwijs (PO) geldt de CAO PO (artikel 7.2 lid 7). Daarin staat dat de reiskosten woonwerkverkeer niet in de maanden juli en augustus worden uitbetaald (zomervakantie en kerstvakantie =
8 weken). Dit geldt voor onderwijzend personeel en directie. Voor onderwijs-ondersteunend personeel
geldt dat alleen de maand juli geen reiskosten wordt vergoed.
In het voortgezet onderwijs (VO) wordt er 12 maanden reiskosten woon-werkverkeer uitbetaald op basis
van 10 maanden (directie en OP) en 11 maanden (OOP) reizen.
Heeft u uw reiskosten tijdig gedeclareerd, maar nog niets ontvangen? Een veelvoorkomende oorzaak is
dat het proces om in te dienen nog niet is afgerond.
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Uw formulier reiskosten woon-werkverkeer staat dan nog op de status ‘indienen’ in Youforce/OSS, bij ‘Te
doen’. U moet nog klikken op de knop ‘Verzenden’. Pas als het formulier verzonden is kunnen wij het
verwerken (en kan vervolgens daadwerkelijk tot uitbetaling worden overgegaan).
Wanneer mag ik een vaste vergoeding voor mijn reiskosten aanvragen?
Wanneer u een vaste aanstelling of langdurige aanstelling heeft, kunt u een vaste vergoeding reiskosten
aanvragen wanneer er meer dan 7.1 km (PO) en 8 km (VO) enkele reis wordt gereisd.
Kijk hier hoe u kunt aanvragen. Bij een wijziging van het aantal kilometers of het aantal reisdagen
geeft u de wijziging via hetzelfde formulier aan ons door. Dit geldt ook als u gaat werken op een andere
school; zeer waarschijnlijk moet u dan ook uw reiskosten aanpassen.
Ik ben ziek, krijg ik nog reiskosten vergoed?
Bij afwezigheid langer dan 2 weken wegens ziekte of verlof (PO) en langer dan 1 week wegens ziekte of
verlof (VO) wordt uw vaste vergoeding reiskosten woon-werkverkeer stopgezet. U wordt hierover
geïnformeerd via een mail. Dit is conform de CAO PO/ CAO VO. Na herstel, na beëindiging van het verlof
of bij het werken op arbeid-therapeutische basis dient u zelf het initiatief te nemen om de vergoeding
weer aan te vragen via OSS.
PO/VO - Cafetariaregeling reiskosten woon-werk
Tegenwoordig kunt u tegelijkertijd met het digitaal aanvragen van de reiskosten ook aangeven dat u wilt
gebruikmaken van de cafetariaregeling uitruil woon-werkverkeer tegen de eindejaarsuitkering. U hoeft
dan voor 1 november geen papieren formulieren meer in te vullen. Heeft u dat niet direct gedaan maar
wilt u dit wel graag digitaal regelen, dan kunt u het volgende doen: ga naar Youforce/OSS en geef op het
formulier

‘reiskostenvergoeding

woon-werkverkeer’

aan

dat

u

gebruik

wilt

maken

van

deze

cafetariaregeling. Uw woon-werkverkeer hoeft u niet opnieuw door te geven, dat hebben wij immers al.
Nadat u heeft aangegeven op het formulier dat u gebruik wilt maken van de regeling, kunt u het
formulier verzenden. Wij dragen dan zorg voor de verwerking.
Kijk hier naar de uitleg hoe u deelname aan de cafetariaregeling aangeeft.
PO/VO - Regeling vakbondscontributie
In de CAO PO (artikel 7.4 en bijlage VIII) en de CAO VO (artikel 13.2) wordt de mogelijkheid geboden
om voor het voldoen van de vakbondscontributie de eindejaarsuitkering in te zetten. Dit betekent dat
voor het bedrag van de vakbondscontributie de bruto eindejaarsuitkering netto mag worden uitbetaald.
Het resterende bedrag van de eindejaarsuitkering wordt vervolgens normaal belast. Uw aanvraag
hiervoor kunt u indienen in Youforce/OSS. U gaat hiervoor naar het tabblad ‘declaraties’ en kiest voor de
tegel ‘uitruil vakbondscontributie’. Om tijdige verwerking te garanderen dient de aanvraag vóór 1
november a.s. bij ons te zijn aangeleverd. Voor PO geldt bovenstaande regeling alleen voor de
vakbonden genoemd in bijlage VIII van de CAO PO. Uw vakbond voorziet u van het noodzakelijke
formulier dat u moet uploaden.
PO - Nominale uitkering in oktober 2020 (Dag van de Leraar)
In de CAO PO is in artikel 6.9 opgenomen dat jaarlijks in oktober aan alle medewerkers een nominale
uitkering van € 200,- bruto (bij een normbetrekking) zal worden uitbetaald. Op de salarisspecificatie
staat onder ‘Berekeningsgegevens’ de maandelijkse aanspraak vermeld achter ‘Recht Dag Leraar’.
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Bij ‘Totalen t/m deze berekening’ staat achter ‘Recht Dag Leraar’ het totaal zoals dat tot en met die
maand is opgebouwd. Op uw salarisspecificatie van oktober vindt u het bedrag van uitbetaling achter de
tekst ‘Dag van de leraar’. Als u een tijdelijke benoeming/aanstelling (invalwerkzaamheden) heeft gehad,
dan kan het voorkomen dat de nominale uitkering al eerder is uitbetaald en dan zal er bij ‘Recht Dag
Leraar’ niets meer staan.
PO - Periodieken
Indien u op 31/7/2020 en 1/8/2020 een (doorlopend) dienstverband had en nog niet volgens het
maximum van uw schaal werd bezoldigd, heeft u per 1/8/2020 een periodieke verhoging gehad (artikel
6.1, lid 10 CAO PO).
PO/VO - Wet WIEG, geboorteverlof voor de partner
Op 1 juli is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. Vanaf deze datum heeft een
werknemer recht op geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (met loondoorbetaling) en
aanvullend vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van
het kind. Deze bedraagt 70% van het brutoloon. In het PO wordt dit aangevuld naar 100%, in het VO is
deze aanvullende bepaling niet opgenomen in de cao. Meer informatie over dit aanvullend geboorteverlof
(ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd) vindt u hier.

Onderwijs & organisatie
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel ‘Vrijwillige ouderbijdrage’ aan
Ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, mogen leerlingen nooit uitgesloten
worden van activiteiten die de school organiseert. Nu de Senaat deze wet heeft aangenomen zijn
deze afspraken wettelijk vastgelegd. Dit geldt ook voor het extra curriculaire deel van het onderwijsprogramma. Een school mag een leerling bijvoorbeeld niet thuislaten bij een schoolreisje als de
ouderbijdrage niet is betaald. De Onderwijsinspectie krijgt de mogelijkheid te handhaven op de wet, als
scholen deze onvoldoende naleven. Gemiddeld wordt aan ouders met kinderen in het PO om een eigen
bijdrage van € 57,- gevraagd, bleek uit de Schoolkostenmonitor van vorig jaar. Sinds 2014 is dit bedrag
vrijwel gelijk gebleven. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten
Dit jaar zijn ruim 2400 aanvragen voor de Lerarenbeurs afgewezen. Dit komt omdat het beschikbare geld
anders

is

besteed:

aan

professionalisering

en

bestrijding

van

het

lerarentekort.

Dat

meldt

onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen. In het PO zijn 810 aanvragen afgewezen, in
het VO 829. In 2020 werden er minder aanvragen gedaan dan eerdere jaren, maar was ook het
beschikbare budget aanzienlijk lager. Het oorspronkelijke budget in 2020 lag op 78 miljoen, maar bij de
begrotingsbehandeling in november 2019 zijn er drie amendementen aangenomen om extra middelen
toe te kennen aan de subsidieregeling zij-instroom, de subsidieregeling onderwijsassistenten en de
subsidie voor de regionale aanpak van de lerarentekorten. Het budget voor de Lerarenbeurs daalde
daarmee van 78 miljoen naar 49,6 miljoen euro.
Mochten de leraren die dit jaar afgewezen zijn ervoor kiezen om in 2021 opnieuw een aanvraag voor de
lerarenbeurs in te dienen, dan krijgen zij voorrang op leraren die een nieuwe aanvraag indienen in 2021.
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D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA hebben vervolgens een motie ingediend dat minister Slob vóór 1
oktober a.s. toch met voorstellen komt om de Lerarenbeurs toe te kennen aan leraren die nu geen
Lerarenbeurs krijgen.
Pabo’s starten met opleidingsroute voor het jonge of oudere kind
Studenten van zes verschillende pabo’s kunnen vanaf september 2020 kiezen voor een specialisatie voor
het jonge kind vanaf de start van hun opleiding. Minister Van Engelshoven heeft hier ruimte voor
gemaakt naar aanleiding van een motie van Kamerleden Heerema (VVD) en Rog (CDA). Deze motie
roept op om een specifieke bevoegdheid voor het jonge of oudere kind wettelijk te regelen en per
september 2020 te starten met pilots.
Een van de beoogde doelen uit de motie is de uitval van studenten beperken, omdat zij juist een
interesse voor of het jonge of het oudere kind hebben. Parallel aan de pilot is het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de slag met een impactanalyse. Deze analyse is
vooruitlopend op een wetswijziging die een opleiding tot lesbevoegdheid voor het jonge of oudere kind
vanaf het studiejaar 2021/2022 mogelijk moet maken. OCW wil met deze analyse in beeld brengen
welke impact deze wetswijziging heeft op onder andere de flexibiliteit van onderwijsorganisaties en de
arbeidsmarkt.
Een groen schoolplein doet écht wat met leerlingen
Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van groene schoolpleinen door Janke van Dijk.
Zij promoveerde vlak voor de zomervakantie aan de VU Amsterdam op dit onderwerp. Er kwamen vier
duidelijke resultaten kwamen naar voren in haar studie:
1. Een verbetering van concentratie na de pauze. Kinderen die op een groen plein spelen kunnen zich
iets beter concentreren na de pauze dan wanneer ze pauze houden op een betegeld plein. Kinderen
vinden een groen plein natuurlijker en aantrekkelijker. Ze geven het ook een hoger cijfer dan een
grijs plein.
2. Een groen plein stimuleert bij meisjes iets meer beweeggedrag.
3. Er is meer gevarieerd speelgedrag, en een kleine toename in exploratief en constructief gedrag.
Kinderen gaan meer op onderzoek uit. Ze liggen op hun buik samen naar een slak te kijken. Ze gaan
iets bouwen of creëren.
4. Sociale steun in vriendschappen wordt gestimuleerd: met name jongere kinderen ervaren na
vergroening meer steun in vriendschappen. Ze antwoorden vaker bevestigend op de vraag: Kun je je
vriendjes en vriendinnetjes vertrouwen?
Ook van plan om te werken aan een groen schoolplein? Kijk eens bij groeneschoolpleinen.nl en
springzaad.nl. Hier vindt u veel praktische informatie.
WMS congres op 25 november
Op woensdag 25 november a.s. vindt het 14e WMS congres (Wet Medezeggenschap op scholen)

in de

Reehorst te Ede plaats, dat als thema heeft 'Medezeggenschap in bewogen tijden'. Uiteraard is bij de
opzet en invulling van dit congres rekening gehouden met de geldende richtlijnen van de overheid in het
kader van het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Er is gewerkt aan een gevarieerd plenair
programma en per deelnemer zijn er twee workshops.
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De landelijke (onderwijs)organisaties en een aantal deskundigen uit de praktijk verzorgen inspirerende
workshops, sessies en lezingen, waaruit u een keuze kunt maken. Een deel daarvan sluit aan bij het
thema, een deel biedt de algemene actuele ontwikkelingen voor de medezeggenschap.
In de uitnodiging en de beschrijving van het aanbod workshops en lezingen is het aanbod te zien.
Op het congres zijn de volgende keynote speakers aanwezig:

 Jitske Kramer, corporate antropoloog, is verbindend, heeft humor, is onbevangen en energiek. Ze
prikkelt je om stevig na te denken en je stem te laten horen.

 Farbod Moghaddam is comedian en brengt met een lichte toon en aanstekelijke enthousiasme een
fijne balans in serieuze onderwerpen.
Theaterzaken geeft op geheel eigen wijze een luchtige toets aan het congres.
U kunt zich hier inschrijven voor het congres. De kosten voor deelname bedragen € 99,- inclusief lunch.
Ps. Heeft uw (G)MR in het licht van de actualiteiten van het afgelopen jaar een ‘good practice’, zoals
bijvoorbeeld de coronacrisis, de inclusieve samenleving enz. dat u wilt delen met anderen? Stuur uw
voorbeeld dan aan: l.schouten@onderwijsgeschillen.nl o.v.v. ‘good practice’ en neem het podium!

Algemeen
Mist u belangrijke berichten?
Het kan zijn dat mail vanuit de domeinnamen @onderwijsbureau-meppel.nl en @obm-nieuws.nl bij u in
de ongewenste mail terecht komen. U kunt dit voorkomen door mail vanaf deze domeinnamen als veilige
afzenders toe te voegen aan uw mailprogramma. Veilige afzenders zijn personen en/of domeinen
waarvan u altijd de mail wilt ontvangen. Berichten van deze lijst veilige afzenders komen niet
in uw spammap terecht. Lees hier hoe u dat doet.
ABP-nieuwsbrief
Als u straks stopt met werken, ontvangt u van ABP uw pensioen. Dit pensioen is een belangrijke
arbeidsvoorwaarde waar maandelijks een aanzienlijk bedrag voor wordt gespaard. Omdat uw pensioen in
beweging is, is het erg belangrijk om op de hoogte te blijven. Om niets te hoeven missen van alle
berichten rondom uw pensioen adviseren wij u om u aan te melden voor de ABP Nieuwsbrief.
Met deze digitale nieuwsbrief die u zo’n 12 keer per jaar van ABP ontvangt, wordt pensioen in heldere
taal aan u uitgelegd. Zo ontvangt u bijvoorbeeld tips hoe u ervoor zorgt dat uw partner geen pensioen
misloopt of waar u op moet letten als u minder gaat werken. Wilt u op de hoogte blijven van uw
pensioen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via MijnABP. Klik op ‘Uw gegevens’. Hier kunt u ook uw
gegevens controleren en wijzigen.
ABP-spreekuur
De beperkende maatregelen rondom het coronavirus treffen (natuurlijk) ook de ABP-spreekuren. Alle
spreekuren zijn omgezet naar een telefonisch consult. De deelnemer wordt gebeld door het ABP op het
moment waarop de fysieke afspraak zou plaatsvinden. Klik hier voor de data.
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Scholingsaanbod ObM 2020-2021
Wij bieden dit schooljaar weer diverse informatiebijeenkomsten en scholingen aan. Het gebouw is er
op ingericht om u gastvrij te ontvangen (onder voorbehoud van de maatschappelijke context
m.b.t. coronamaatregelen).

De groepsgrootte is maximaal 15 personen. Bij ‘over-inschrijving’ en

voldoende belangstelling wordt gekeken of de scholing ook nog op een ander moment kan worden
aangeboden. Als fysieke samenkomsten niet verantwoord zijn door veranderende omstandigheden, wordt
gekeken naar een (digitaal) alternatief. De volgende bijeenkomsten staan gepland:

 Medezeggenschap & financiën (G)MR – 6 oktober 2020 (19.00 – 21.30 uur)
Van beleid naar begroting, balans en exploitatie en rechten en plichten op financieel gebied.

 Medezeggenschap - basis (G)MR – 26 oktober 2020 (19.30 – 21.30 uur) (wachtlijst)
Informatie over wet- en regelgeving, taken en bevoegdheden van de (G)MR.

 Medezeggenschap (G)MR - effectief – 19 januari 2021 (19.30 – 21.30 uur)
Uitwisseling over het functioneren

van de (G)MR, van binnen naar buiten. Hoe optimaliseer je

de werking van de (G)MR en betrek je de achterban?

 Medezeggenschap & formatie en taakbeleid (G)MR – 9 maart 2021 (19.30 – 21.30 uur)
Inzicht in de samenhang van formatie, taakbeleid en financiën en handvaten om -in het proces van
medezeggenschap- de juiste vragen te kunnen stellen.
U kunt zich inschrijven voor een bijeenkomst via het inschrijfformulier. Scholingen kunnen ook op locatie
en op maat worden gegeven. Voor meer informatie hierover kunt u mailen met het secretariaat.
Thuiswerkbeleid Onderwijsbureau Meppel in coronatijd
Onderwijsbureau Meppel is een kantoororganisatie die valt onder het thuiswerkbeleid van het kabinet.
Tot op heden is dat beleid niet gewijzigd. Daarom is het kantoor in principe gesloten en werken de
medewerkers vanuit huis. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00
tot 17:00 uur en op vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur. Onze telefonistes verbinden u door met één van
onze medewerkers thuis. Dit vergt wat extra handelingen, dus het kán voorkomen dat u dan iets langer
moet wachten. Onze excuses hiervoor. In het belang van de veiligheid van onze medewerkers én de
samenleving, blijven wij ons echter aan de thuiswerkregel houden. En blijft het motto: houd vol, blijf
gezond!
Inschrijven nieuwsbrief medewerkers
Kent u collega’s die deze nieuwsbrief nog niet hebben ontvangen, attendeer uw collega’s er dan op dat
ze zich kunnen inschrijven door op onderstaande knop te klikken:

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Onderwijsbureau Meppel en verschijnt minimaal vier keer per jaar.
Vormgeving en opmaak: Secretariaat Onderwijsbureau Meppel, secretariaat@onderwijsbureau-meppel.nl
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