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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 jouw schoolbestuur. Aan de inhoud van de
nieuwsbrief kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

PERSONEEL & SALARISADMINSTRATIE

Sluitingsdata mutaties

Betaaldata salaris

t/m 13 december 2021

23 december 2021

t/m 13 januari 2022

25 januari 2022

t/m 15 februari 2022

25 februari 2022

Nieuw cao-akkoord PO 2021 en nieuwe salaristabellen
De PO-Raad en de vakbonden hebben op 2 november 2021 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor 2021 ondertekend. De achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 11 oktober is gesloten. De publicatie van de PO-raad hierover vind je hier.
In dit akkoord is een salarisverhoging van 2,25% overeengekomen voor alle medewerkers die
onder de cao PO vallen. Deze loonsverhoging gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari
2021. Tevens wordt de structurele eindejaarsuitkering in 2021 eenmalig verhoogd met 0,2% tot
6,5%.
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Dit betekent, dat iedereen die in 2021 in dienst is of is geweest bij een schoolbestuur in het PO en onder de cao PO valt,
een nabetaling over 2021 ontvangt. Dit geldt ook voor de (payroll) medewerkers die via Randstad worden verloond.
Deze nabetaling vindt plaats met de salarisbetaling van de maand december, tegelijk met de (verhoogde) eindejaarsuitkering. De nieuwe salaristabellen vind je hier.

PO/VO - Cafetariaregelingen en eindejaarsuitkering (EJU)
In het primair onderwijs zijn diverse cafetariaregelingen in gebruik. In de cao PO staat de standaardregeling voor vakbondscontributie opgenomen. Daarnaast wordt door schoolbesturen ook een fietsplanregeling toegepast (op basis van eigen
beleid). De cafetariaregeling woon-werkverkeer wordt door de meeste schoolbesturen aan het personeel beschikbaar gesteld.
Kenmerkend voor de drie cafetariaregelingen is, dat er een vergoeding (vakbond, fiets en/of extra reiskosten woon-werkverkeer) wordt uitbetaald onder gelijktijdige inlevering van de eindejaarsuitkering(en).
Omdat de inhoudingen de bruto EJU verlaagd en de vergoeding netto wordt uitbetaald, ontstaat er een fiscaal voordeel
(minder loonheffing) waardoor het netto salaris hoger wordt. Er wordt niet meer vergoed, dan er aan EJU is opgebouwd.
Als je gebruik maakt van één of meer cafetariaregelingen, dan wordt de EJU standaard berekend. Op de salarisstrook
worden dan één of meer inhoudingen vermeld.
Let op: wij adviseren om de salarisstrook van december goed na te kijken of de door jou aangevraagde cafetariaregeling(en)
zijn verwerkt. Hieronder kun je lezen hoe je dat doet. Zie je dat je een regeling hebt aangevraagd, maar dat dit niet is
verwerkt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan onze afdeling Personeel & Salarisadministratie. Na 13 januari 2022 is het
fiscaal niet meer mogelijk om nog te corrigeren of na te betalen!


Toelichting vakbondscontributie (PO/VO)

Voor het bedrag dat aan vakbondscontributie in 2021 is betaald, kan je de (bruto) eindejaarsuitkering netto laten uitbetalen
waardoor je een hoger netto salaris krijgt. Heb je bij ons een formulier ingediend via MijnOnderwijsbureau/OSS? Dan zie
je het bedrag van de vakbondscontributie op je salarisspecificatie als volgt terug: een inhouding met omschrijving ‘Vakbondscontr’. Hierdoor wordt het loon voor de loonheffing (zie kolom ‘Ln Loonh’) verlaagd, waardoor er minder loonheffing
wordt berekend. Vervolgens wordt deze inhouding met omschrijving ‘Vakbondscontr’ weer uitbetaald, om het tegen elkaar
te laten wegvallen.


Toelichting fietsplan (PO)

Personeelsleden die de afgelopen periode een fiets hebben gekocht en dit door middel van een ‘fietsplan' bij ons hebben
gemeld, krijgen een deel van de (bruto) eindejaarsuitkering netto uitbetaald. Je ziet dat als volgt terug op je salarisspecificatie: een inhouding met omschrijving ‘inhouding fiets’. Hierdoor wordt het loon voor de loonheffing (zie kolom ‘Ln Loonh’)
verlaagd, waardoor er minder loonheffing wordt berekend. Vervolgens wordt deze inhouding met omschrijving ‘vergoeding fiets’ netto weer uitbetaald, zodat het tegen elkaar wegvalt. Als het bedrag van de EJU niet toereikend is om de
volledige fietsvergoeding uit te kunnen betalen, zal het restant in mei 2022 worden verrekend met de uitbetaling van het
vakantiegeld. Voor deelnemers die gebruik maken van FiscFree geldt een andere regeling. Neem hiervoor contact op met
jouw schoolbestuur.


Toelichting woon-werkverkeer (PO/VO)

Een groot aantal schoolbesturen biedt de ‘cafetariaregeling woon-werkverkeer’ elk jaar aan hun personeel aan. De bedoeling is om reiskosten te vergoeden volgens de maximale fiscale mogelijkheden van € 0,19 per kilometer.
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Hierop wordt het bedrag waarop je volgens de cao recht hebt in mindering gebracht. Deze aanvulling op de cao wordt
alleen betaald als je hetzelfde bedrag inlevert van de EJU.
Als je ook een vergoeding voor vakbond en/of fiets ontvangt, dan zullen de vergoedingen samen niet meer kunnen zijn
dan aan EJU is opgebouwd. De inhouding op de EJU heeft als omschrijving op de salaris-specificatie: ‘Uitruil ivm reisk’.
Hierdoor wordt het loon voor de loonheffing (zie kolom ‘Ln Loonh’) verlaagd, waardoor er minder loonheffing wordt berekend. Vervolgens wordt die inhouding met omschrijving ‘Reisk ivm uitruil’ netto weer uitbetaald, zodat het tegen elkaar
wegvalt.
Let op de vermelding onder het kopje ‘Algemene gegevens’.

Als de reisafstand en de reisdagen vermeld staan, ontvang je reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
Heb je de vergoeding reiskosten nog niet aangevraagd, en maak je nog geen gebruik van de cafetariaregeling, dien dan
alsnog een verzoek in met behulp van het MijnOnderwijsbureau/OSS formulier ‘Reiskosten Woon-Werkverkeer & Cafetariaregeling’. Je kunt in dit filmpje zien hoe het moet. Hieronder zie je de schermafbeeldingen:

Hier kies je voor de optie:

Heb je de vergoeding reiskosten wel aangevraagd, maar heb je nog niet kenbaar gemaakt dat je wilt deelnemen aan de
cafetariaregeling? Of heb je geen recht op reiskosten maar wil je wel graag deelnemen aan de cafetariaregeling? Geef dat
dan door met hetzelfde formulier Reiskosten Woon-Werkverkeer & Cafetariaregeling, maar kies dan voor de optie:
Let op, je kunt in dit formulier maar één optie aanvinken, je dient een keuze te maken.
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Inloggen MijnOnderwijsbureau/OSS
Om veilig te kunnen werken in Onderwijsbureau Self Service (OSS) werken wij met tweestapverificatie: je logt in bij MijnOnderwijsbureau met je gebruikersnaam (een ObM-ID) en een wachtwoord (stap 1) en je ontvangt vervolgens een code
via SMS om de procedure af te ronden (stap 2).

Kun je niet (meer) inloggen? Kijk dan of je het zelf kunt herstellen, of dat je onze hulp even nodig hebt.
Oplossingen voor als je niet kunt inloggen:
1.

Weet je je gebruikersnaam niet? Zoek hem hier op.

2.

Ben je je wachtwoord vergeten? Die kun je hier aanvragen of wijzigen.

3.

Lukt het helemaal niet om in te loggen bij MijnOnderwijsbureau/OSS? Vul dan dit formulier in. Wij krijgen zo alle gegevens die nodig zijn om je zo snel mogelijk te helpen.

PO/VO - Pensioenpremie 2022 gelijk aan 2021
De pensioenpremie van het ABP blijft gelijk in 2022. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft stabiel
op 25,9%. De pensioenen van de deelnemers worden niet verhoogd in 2022. De financiële positie van het fonds laat dat
niet toe, aldus het bestuur van het ABP.
Voor meer informatie: klik hier.

KO - Bijdrage PAWW 2022 naar 0,2%
De Stichting PAWW regelt een aanvulling op de aflopende WW- of loongerelateerde WGA-uitkering voor werknemers in
de kinderopvang. Medewerkers dragen hieraan bij in de vorm van een percentage van het salaris. Voor 2022 is deze bijdrage verlaagd naar 0,2% (was 0,4% in 2021).
De gezonde financiële positie van het fonds, en aanhoudende lage werkloosheid, spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van die bijdrage. Vooral de ontwikkeling van de PAWW-uitkeringen en het vermogen van de stichting zijn van invloed
op de deelnemersbijdrage voor het jaar 2022. Hoge uitkeringen verlagen het vermogen, lage uitkeringen (door bijvoorbeeld economische groei) verhogen het vermogen. De huidige ontwikkelingen leiden tot de lagere deelnemersbijdrage in
2022.
Bron: Stichting PAWW

AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden
De leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen, gaat in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden.
Daarnaast heeft demissionair staatssecretaris Wiersma van SZW in een Kamerbrief bekendgemaakt dat de AOW-leeftijd in
2027 67 jaar blijft. Meer informatie hierover vind je onder meer op de website van Rendement.
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ONDERWIJS & ORGANISATIE
Vooral bij kwetsbare leerlingen is de leergroei door corona lager
Onder basisschoolleerlingen is na anderhalf jaar coronatijd nog steeds een vertraging in de leergroei te zien. Al is een deel
van de vertraging die de twee schoolsluitingen teweegbrachten ingehaald. Wel blijft er een kloof tussen leerlingen van
verschillende sociaaleconomische achtergronden. Dit blijkt uit onderzoek door wetenschappers op basis van het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).
Bij zowel rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling in de onderbouw, is de leergroei nog steeds lager dan in de
periode ervoor. Alleen bij spelling is er in de bovenbouw een hogere leergroei te zien sinds COVID-19 dan ervoor. Waar na
één jaar crisis de grootste vertragingen bij begrijpend lezen geconstateerd werden, is die vertraging deels ingehaald. Na
anderhalf jaar zit de meeste vertraging in leergroei nog bij rekenen-wiskunde. Die vertraging in de leergroei is het grootst
bij leerlingen uit groep zes en zeven.
Uit de cijfers blijkt dat leerlingen met laagopgeleide ouders meer vertraging hebben in de leergroei dan leerlingen met
hoogopgeleide ouders. Ook leerlingen met ouders met een laag inkomen en leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond noteren meer vertraging in de leergroei, bovenop het effect van opleidingsniveau van de ouders. Daarnaast
is over het algemeen de vertraging in de leergroei groter bij scholen in landelijke gebieden dan bij scholen in stedelijke
gebieden. Ook de schoolgrootte is van invloed: leerlingen op kleinere scholen hebben de grootste vertragingen opgelopen.

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) gaat aan de slag met de bijstelling van de kerndoelen
De werkopdrachten voor de SLO gaan over de bijstelling van de kerndoelen primair en voortgezet onderwijs onderbouw
en de eindtermen voortgezet onderwijs bovenbouw. Demissionair minister Slob schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer
op welke manier aanbevelingen van de curriculumcommissie zijn overgenomen. De huidige kerndoelen moeten concreter
en meer divers worden geformuleerd in wat er van leerlingen wordt gevraagd. Ook zijn de huidige examenprogramma’s in
de bovenbouw van het VO te verschillend. Het verschil in structuur en de manieren waarop eindtermen zijn geformuleerd
is tussen vakken en leerwegen simpelweg te groot. De samenhang tussen verschillende schoolsoorten en vakken moet
versterkt worden. De commissie geeft daarnaast aan dat er een breder kader nodig is ter beoordeling van kansengelijkheid
in het hele curriculum. SLO, leraren en vakexperts kunnen nu aan de slag om één en ander uit te werken.

25 procent van de kinderen maakt pesten of buitensluiten in een groepsapp mee
Ruim tweederde van de kinderen tussen 9 en 13 jaar zit in een groepsapp met de klas. Dat is handig en leuk, maar kan ook
leiden tot ruzie of stress. Meer dan de helft van de kinderen heeft soms ruzie op WhatsApp omdat een berichtje verkeerd
overkomt. Dit blijkt uit onderzoek van MediaMasters en Kidsweek.
92 procent van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar heeft een eigen mobiele telefoon. Daarmee sturen ze dagelijks berichten
naar familie, vrienden en klasgenoten. WhatsApp wordt hiervoor met stip het meest gebruikt. In de klassenapp gaat het
lang niet altijd alleen over zaken die met school te maken hebben. Ook al zijn er regels opgesteld. Een op de vijf kinderen
zegt dat er weleens berichten voorbijkomen die ze liever niet hadden gezien. Denk hierbij aan gewelddadige video’s, blootfoto’s of onaardige berichten. Een op de vier kinderen geeft aan weleens gepest of buitengesloten te worden. Meer dan
de helft van de ouders kijkt niet mee in de klassenapp.
Op de site van MediaMasters is het mogelijk om aan de slag te gaan over het gebruik van sociale media. Bijvoorbeeld met
de vernieuwde klassengesprekken en ThemaMissies. ThemaMissies zijn zelfstandig voor leerlingen te doorlopen en makkelijk mee te geven als huiswerk of als opdracht in de klas. Aan de hand van vragen en voorbeelden bespreken leerlingen
waar de grens ligt, wat wel of niet acceptabel gedrag is online en waar ze op moeten letten in hun online gedrag.
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Scholen voldoen aan Wet veiligheid op school
In augustus 2015 is de Wet veiligheid op school in werking getreden. Scholen zijn verplicht (1) een veiligheidsplan op te
stellen en uit te voeren, (2) de veiligheidsbeleving van leerlingen te monitoren en (3) een aantal taken binnen het onderwijsteam te beleggen (in elk geval een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen om pesten te melden en een coördinator
voor het pestbeleid). Inmiddels hebben vrijwel alle scholen een veiligheidsbeleid geformuleerd dat voldoet aan de gestelde
eisen. Dat concluderen onderzoekers in een evaluatie van deze wet.
Het percentage leerlingen dat zich (zeer) veilig voelt op school was ook voor de invoering van de wet al relatief hoog. Dit
percentage is nagenoeg stabiel gebleven in de jaren na de invoering. In het voortgezet onderwijs doet zich een sterke
daling voor in het aantal leerlingen dat gepest wordt. Men ziet de wet overigens niet als verantwoordelijk voor een veiliger
schoolklimaat. Wel helpt het om het onderwerp op scholen, waar dit niet vanzelfsprekend het geval is, op de agenda te
krijgen.
De onderzoekers doen ook een aantal aanbevelingen. Zo zou de vindbaarheid van informatie over het veiligheidsbeleid
kunnen worden verbeterd. De wetgever zou scholen moeten verplichten om hun veiligheidsbeleid op de schoolwebsite te
delen. Daarnaast zou ook de periodieke evaluatie van het beleid een verplichting moeten zijn volgens de onderzoekers.
Het goede gesprek binnen de school is hiervoor essentieel. Goed veiligheidsbeleid op school start met een goed gesprek
over de ervaren agressie, het gezamenlijk vaststellen van de normen voor agressie en ongewenst gedrag tegen zowel
leerlingen als docenten en het naleven daarvan. Overweeg hierbij ook bij het onderwijspersoneel jaarlijks de veiligheidsbeleving te meten om zo vinger aan de pols te houden waar het goed gaat en beter kan. Daarmee wordt veiligheid ook
automatisch makkelijker een bespreekpunt. Scholen die ondersteuning zoeken bij het creëren en onderhouden van een
veilige schoolcultuur kunnen terecht bij Stichting School en Veiligheid.

Praktijkkaarten welbevinden bieden handvatten voor scholen
De coronaperiode heeft de urgentie van aandacht voor het welbevinden van leerlingen versterkt. De praktijkkaart ‘Duurzaam investeren in Welbevinden’ biedt concrete handvatten om (opnieuw) overzicht te krijgen over wat jouw school al
doet op het gebied van welbevinden en dit verder uit te bouwen. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat investeren in
welbevinden vanuit een integrale en duurzame aanpak beter werkt dan de inzet van losse interventies. Dit geldt binnen de
school, maar ook in samenwerking met ouders/verzorgers, gemeenten en kernpartners om de school heen. Deze schoolbrede aanpak draagt bij aan de leefomgeving in gezinnen, op scholen en in wijken, met aandacht voor gezond opgroeien,
het ontdekken van talenten, plezier maken en rekening houden met elkaar.
De praktijkkaart ‘Welbevinden en gelijke kansen’ biedt handige tools en achtergrondinformatie, zodat je weet waarop je
kunt inzetten als je wilt werken aan gelijke kansen en wat je op korte én langere termijn kunt oppakken. Nog meer tips kun
je vinden op de al bestaande interventiepagina over welbevinden en sociale ontwikkeling en de praktijkkaart ‘Welbevinden: van analyse naar interventie’. Ze helpen bij het bepalen van prioriteiten en kiezen van interventies op korte termijn.

App met stappenplan en tips voor schonere lucht in de kinderopvang en in scholen
De app is ontworpen voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, locatiemanagers, conciërges, directeuren en besturen
van kinderopvang en onderwijs. De app bevat een praktisch stappenplan met tips en informatie in heldere taal om de
luchtkwaliteit in de kinderopvang en scholen te verbeteren.
De app geeft daarnaast algemene informatie over ventilatie. Begrippen worden in begrijpelijke taal uitgelegd, zodat de
app ook toegankelijk is voor gebruikers die geen (of weinig) kennis hebben van het onderwerp. Gebruikers kunnen adviezen opzoeken, zoals 10 tips die snel voor betere ventilatie zorgen en (bijna) niets kosten. Ook wordt in de app uitleg
gegeven over welke wetten er gelden met betrekking tot de luchtkwaliteit.
De app is te downloaden in de App Store of de Google Play Store.
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De Eerste Kamer heeft ingestemd om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen
Het lerarenregister verplicht iedere leraar, die op basis van een relevant hoger onderwijs-getuigschrift (bewijs van bevoegdheid) onderwijs geeft, zich te registreren. De regering heeft echter besloten het lerarenregister voorlopig niet wettelijk
verplicht te stellen. Wel komt er een vrijwillig lerarenportfolio in plaats van het register. Al begin 2019 kondigden de bewindslieden van OCW aan in de huidige kabinetsperiode geen werk meer te maken van een verplicht register. De ministers
kozen er destijds echter ook voor om de wettelijke bepalingen over het register in de Wet Beroep leraar en het lerarenregister niet los te laten. Met het nu aangenomen initiatiefvoorstel van SP en SGP worden de bepalingen over het lerarenregister uit de verschillende onderwijswetten geschrapt.

ALGEMEEN
Zin in een ander geluid?
Het zijn enerverende tijden. En dat vraagt veel van iedereen: leerlingen, ouders, leerkrachten. En ook van jou! Heb je ook
zo’n zin in een ander geluid? De medewerkers van Onderwijsbureau Meppel hebben weer een lijst samengesteld met liedjes die passen in dit seizoen. Liedjes die wij fijn vinden om te luisteren. Je kunt de kerstspecial vinden op onze ObMuziek–
playlist op Spotify. Hier en daar een vrolijke noot, veel harmonie en ‘feel good’! Daarvan heb je nooit genoeg!
Zo scan je de code (Spotify heeft hiervoor toegang tot je camera nodig):


Open Spotify en ga naar het zoekscherm door op het vergrootglas te tikken;



Tik een keer in het zoekscherm;



Druk op het camera-icoontje rechts in het zoekscherm;



Scan via de camera de code rechts van deze tekst en je wordt direct naar de ObMuziek kerst
playlist gestuurd.

Scholingsaanbod ObM 2021-2022
Op dit moment vinden er geen scholingen plaats op ons kantoor. Dit om reisbewegingen en de besmettingskans te verkleinen. Maar wij hopen natuurlijk dat dit op enig moment weer mogelijk is. Daarom geven wij je hieronder een overzicht
van de geplande scholingen in de eerste helft van 2022. Of een bijeenkomst doorgaat is afhankelijk van de dan geldende
adviezen/regelingen van het RIVM en het aantal deelnemers. Wij laten dit vooraf aan je weten. Wij werken met een minimale én maximale groepsgrootte. Bij ‘over-inschrijving’ en voldoende belangstelling wordt gekeken of de scholing ook
nog op een ander moment kan worden aangeboden. Ons gebouw is erop ingericht om je gastvrij te ontvangen, met inachtneming van de 1,5 meter maatregel.
De volgende bijeenkomsten staan gepland:


Medezeggenschap (G)MR - effectief – 18 januari 2022 (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 & taakbeleid (G)MR – 8 maart 2022 (19.30 – 21.30 uur)
Inzicht in de samenhang van formatie, taakbeleid en financiën en handvatten om in het proces van medezeggenschap
de juiste vragen te kunnen stellen.

7

NIEUWSBRIEF

MEDEWERKERS
2021 - 04 | december 2021
Je kunt je inschrijven voor één of meer van deze scholingen via het inschrijfformulier.
Uiterlijk één week voordat de scholing plaatsvindt, versturen wij de definitieve bevestiging van deelname en verdere informatie over de betreffende scholing. Tip: zet de scholing na aanmelding als ‘voorlopig’ in je agenda.
Scholing kan ook op locatie en op maat worden gegeven. Voor meer informatie hierover kun je mailen met het secretariaat.

ABP-spreekuur
Alle ABP-spreekuren zijn omgezet naar een telefonisch consult. Je kunt inschrijven voor een beschikbaar moment en wordt
op het gereserveerde tijdstip gebeld door één van de ABP-adviseurs. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven nieuwsbrief medewerkers
Ken je collega’s die deze nieuwsbrief nog niet hebben ontvangen, attendeer jouw collega’s er dan op dat ze zich kunnen inschrijven door op de button te klikken:

Inschrijven nieuwsbrief

Kerstvakantie
Onderwijsbureau Meppel is van 25 december 2021 tot en met 2 januari 2022 gesloten.
Op donderdagmiddag 23 december 2021 zijn wij vanaf 14.45 uur telefonisch niet bereikbaar in verband met onze kerstviering.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Onderwijsbureau Meppel en verschijnt vier keer per jaar.
Vormgeving en opmaak door het secretariaat.

Wij wensen je heel fijne feestdagen en een goed, gelukkig en vooral gezond 2022!
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