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We 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 2022   22 december 2022 

t/m 11 januari 2023    25 januari 2023 

t/m 14 februari 2023    24 februari 2023 

 

PO - Cafetariaregelingen kan lager uitvallen 

Mogelijk ontvang je een lager bedrag aan cafetariaregeling dan vorig jaar. Hoe komt dat? Een 

aantal besturen heeft dit jaar een afspraak gemaakt om een hoger bedrag uit te keren voor de 

reiskosten. Er wordt dan afgeweken van de cao PO. Als je een hoger maximaal bedrag aan 

reiskosten hebt ontvangen, dan kan hierover geen uitruil plaatsvinden.  
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Wat is een cafetariaregeling 

In het onderwijs zijn diverse cafetariaregelingen in gebruik. In de cao PO/VO 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) (EJU).  

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.  

 

Hoe controleer ik de cafetariaregeling? 

We 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 deze niet is 

verwerkt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan onze afdeling Personeel & Salarisadministratie. Na 11 januari 2023 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 2022 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 2023 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. 

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.  
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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 salarisspecificatie: ‘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. 

 

Hoe vraag ik reiskosten woon-werk aan? 

Kijk bij 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. 

 

Deadline declaraties over 2022 

Declaraties (met name dienstreizen) die betrekking hebben op 2022 graag uiterlijk vóór 11 januari 2023 indienen. Deze 

gegevens worden dan in het juiste fiscale jaar opgenomen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yrd2P1OdE7Y
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OSS: formulieren met status ‘indienen’ 

In je account in MijnOnderwijsbureau/OSS kun je jouw ingediende declaraties of andere formulieren bekijken. Als je nog 

iets ziet staan onder ‘te doen’ met de status ‘indienen’, dan betekent dit dat je dit formulier nog moet indienen of, als deze 

al eerder is ingestuurd, kunt verwijderen. Onder het tabblad ‘gedaan’ vind je de mutaties die door jou zijn ingediend.  

Mocht de status daar nog op ‘fiatteren’ staan, dan betekent dit dat het formulier nog bij de leidinggevende staat ter 

controle. Onze vraag is of je geregeld wilt kijken of er nog formulieren op ‘indienen’ staan en deze verder af te handelen. 

De oude formulieren worden op een gegeven moment verwijderd. 

 

Inloggen MijnOnderwijsbureau/OSS  

Om veilig te kunnen werken in Onderwijsbureau Self Service (OSS), werken we met tweestapverificatie: je logt in bij 

MijnOnderwijsbureau/OSS 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). 

(*De SMS wordt met ingang van 20 januari 2023 vervangen door een email met code, zie het artikel verderop in deze nieuwsbrief ). 

  

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: 

 Weet je je gebruikersnaam niet? Zoek hem hier op.   

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

 Lukt het helemaal niet om in te loggen bij MijnOnderwijsbureau/OSS? Vul dan dit formulier in. We krijgen zo alle 

gegevens die nodig zijn om je zo snel mogelijk te helpen.   

 

Storing in MijnOnderwijsbureau/OSS 

Helaas komt het voor dat het niet lukt om MijnOnderwijsbureau/OSS te bereiken. Je krijgt dan een foutmelding te zien 

(‘site niet bereikbaar’, of ‘melding 500’). Uiteraard heel vervelend. Zodra we weten dat er een storing is, melden we dat via 

een pop-up venster op onze website. We onderhouden contact met de leverancier over het probleem. Als de oplossing is 

gevonden, halen we de pop-up weg. Houd dus onze website in de gaten als je problemen ondervindt om in 

MijnOnderwijsbureau/OSS te komen. Lukt het niet om in te loggen –en er is geen melding op onze site– bel dan gerust. 

Wij helpen je graag. 

 

KO - Bijdrage PAWW 2023 naar 0,15% 

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 2023 is deze 

bijdrage verlaagd naar 0,15% (was 0,2% in 2022). Dit dankzij de gezonde financiële positie van het fonds en de 

aanhoudende lage werkloosheid.  

Bron: SPAWW 

 

PO - Door salarisverhoging een hogere pensioenpremie 

In het onderwijs betalen we allemaal pensioenpremie aan het ABP. De werknemer betaalt een deel van deze premie en de 

werkgever betaalt een deel van deze premie. De premie wordt berekend over het pensioengevend inkomen. Voor het 

pensioengevend inkomen gaat het ABP uit van het inkomen van een werknemer in januari van een jaar. Dit wordt 

vermeerderd met toelagen die in een voorgaand (kalender-) jaar zijn uitbetaald.  

https://mob-wachtwoord.comlog.nl/pwm/public/forgottenusername
https://mob-wachtwoord.comlog.nl/pwm/public/
https://www.onderwijsbureau-meppel.nl/contactformulier-medewerker/
https://spaww.nl/over-spaww/nieuws/bijdrage-2023-naar-0-15/
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En met eventuele salarisverhogingen, die in een voorgaand kalenderjaar met terugwerkende kracht op 1 januari van dat 

jaar zijn ingegaan. Veelal heeft een wijziging in het pensioengevend inkomen geen substantieel effect op de 

premieafdracht.  

Voor 2023 speelt echter een andere situatie. In juni 2022 is de ‘loonkloof-cao’ afgesloten; de kloof tussen het PO en VO is 

hiermee gedicht en deze salarisverhoging is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2022. Maar, dit is niet 

meegenomen in jouw pensioengevend inkomen over 2022. In januari van 2022 was hier immers nog geen sprake van. 

Daarom wordt deze loonsverhoging nu meegenomen in het pensioengevend inkomen voor 2023. Dit wordt hierdoor hoger 

dan in 2022. En daarmee dus ook de premieafdracht. 

Omdat de pensioenpremie wordt ingehouden op jouw brutosalaris, kan dit effect hebben op wat je uiteindelijk netto 

ontvangt in 2023. Dit effect zie je in heel 2023. In 2024 is –als er in 2023 verder geen wijzigingen in het salaris zijn– dit 

verhogende effect weer weg. 

 

Effect van een salarisverhoging op de toeslagen belastingdienst 

Een salarisverhoging kan ook effect hebben op de hoogte van de ontvangen toeslagen van de Belastingdienst. Het is 

raadzaam om te berekenen of de hoogte van de toeslagen na de salarisverhoging van 2022 nog klopt. Op de website van 

de Belastingdienst lees je hierover meer. Pas eventueel de hoogte van de tegemoetkomingen aan, om te voorkomen dat 

je te veel ontvangen gelden achteraf moet terugbetalen. Dit kan ook gelden voor bedragen die je in 2022 hebt ontvangen.  

 

AOW-leeftijd in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden 

Per 1 januari 2023 stijgt de leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen naar 66 jaar en tien 

maanden. Vanaf 2028 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden, meldt minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie 

en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. Meer informatie hierover vind je onder meer op de website van 

Rendement. 

 

Wijzigingen inkomstenbelasting en arbeidskorting 

In 2023 gaat de inkomstenbelasting omlaag voor de eerste schijf. Het percentage gaat van 37,07% naar 36,93%. Concreet 

betekent dit dat er minder belasting wordt ingehouden op je bruto salaris waardoor je onderaan de loonstrook netto meer 

kan overhouden. Je valt in de eerste schijf met een inkomen tot € 73.071 per jaar. Daarnaast stijgt de arbeidskorting. Dit is 

een belastingvoordeel waarvan je gebruikmaakt als je werkt en minder dan € 115.000 per jaar verdient. In 2022 moest je 

onder de € 109.347 per jaar verdienen om in aanmerking te komen voor arbeidskorting. 

Bron: salarisvanmorgen 

 

 

ONDERWIJS & ORGANISATIE 

PO/VO - Breed gesprek (mede)zeggenschap-governance 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet een onderzoek uit naar governance en (mede)zeggenschap in 

het primair en voortgezet onderwijs. Dat doen ze door gesprekken aan te gaan over de rollen en verantwoordelijkheden 

in en om de school. Hoe zien de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school eruit en hoe verhouden die zich tot 

elkaar? En hoe functioneert de huidige bestuursstructuur binnen schoolorganisaties? De gesprekken worden gevoerd met 

álle spelers binnen het onderwijs: van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen tot schoolleiders en bestuurders, maar ook 

met gemeenten en samenwerkingsverbanden.  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hoe-zorg-ik-dat-jullie-mijn-toeslag-met-het-juiste-inkomen-berekenen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hoe-zorg-ik-dat-jullie-mijn-toeslag-met-het-juiste-inkomen-berekenen
https://www.rendement.nl/aow/nieuws/aow-leeftijd-gaat-per-2023-en-2028-verder-omhoog.html
https://www.salarisvanmorgen.nl/2022/11/16/wat-verandert-er-op-jouw-loonstrook-in-2023/
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Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de rollen en verwachtingen opnieuw geformuleerd worden. De resultaten 

vormen ook de basis voor de uitwerking van vier coalitieakkoordopdrachten; er komen dus nieuwe plannen. Het gesprek 

wordt gevoerd aan de hand van vijf thema’s: 

1. Governancestructuur van schoolorganisaties: welke structuur heeft de organisatie van de school? 

2. Versterken zeggenschap: hoe kunnen leraren, schoolleiders en (G)MR-leden meebeslissen? 

3. Investeringen naar de klas: hoe wordt het geld dat de school heeft uitgegeven? 

4. Rol en positie van de schoolleider: wat is de rol van de schoolleider en hoe kan deze dat het beste invullen? 

5. Verantwoording: hoe laat de school zien waaraan het geld is uitgegeven? 

De gesprekken zullen plaatsvinden op diverse locaties in het land, vanaf medio november t/m februari en duren zo’n 

anderhalf tot twee uur. Naar aanleiding van de gesprekken wordt een conceptrapport gemaakt. Het conceptrapport vormt 

de basis voor een eindconferentie op 23 maart 2023. Na de conferentie wordt de eindrapportage medio april aangeboden 

aan het ministerie van OCW. Wil jij meepraten over de governancestructuur en (mede)zeggenschap in het funderend 

onderwijs en jouw ervaringen delen? Meld je dan aan via deze link. Je kunt kiezen uit verschillende datums en thema’s. Je 

ontvangt een tegemoetkoming voor eventuele reiskosten. Je kunt je via de link ook aanmelden voor de eindconferentie 

op 23 maart 2023.  

Bron: Breed gesprek (mede)zeggenschap 

 

PO/VO – Handreikingen mediawijsheid, omgaan met desinformatie en kunstmatige intelligentie 

De Europese Commissie heeft een handreiking over mediawijsheid en omgaan met desinformatie gepubliceerd. De 

handreiking biedt leerkrachten in het PO en VO praktische adviezen en tips over digitale geletterdheid, het versterken van 

kritische vaardigheden en het bespreken van gevoelige onderwerpen in de klas. 

Daarnaast is een handreiking over het gebruik van kunstmatige intelligentie en data beschikbaar voor leerkrachten en 

schoolleiders. Het doel van deze handreiking is misvattingen over kunstmatige intelligentie en weerstand tegen het gebruik 

ervan weg te nemen. In deze handreiking vind je adviezen om kunstmatige intelligentie en data te integreren in het 

onderwijs. 

 

(PO/VO)/VSO - Gratis lesmodule digitale vaardigheden voor leerlingen in het VSO 

Het belang van lesmateriaal voor het speciaal onderwijs is groot. Uit een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt 

dat jongeren in het speciaal onderwijs vaker dan andere kinderen slachtoffer zijn van cyberpesten, manipulatie en seksueel 

misbruik via (sociale) media. 

VodafoneZiggo introduceert nu een nieuwe module die erop is gericht de digitale vaardigheden van jongeren tussen 12 

en 18 jaar in het speciaal onderwijs te verbeteren. Het maakt onderdeel uit van het bredere lesprogramma Online Masters 

voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. 

In de nieuwe module leren leerlingen in het speciaal onderwijs o.a. hoe WhatsApp werkt, wat je ermee kunt en krijgen ze 

tips hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het op WhatsApp leuk blijft voor iedereen. Aan de hand van voorbeelden over onder 

andere online pesten en sexting gaan ze in gesprek met elkaar en de leerkracht. Ze ontdekken bijvoorbeeld wat ze kunnen 

doen als iemand ze vraagt om seksueel getinte foto’s te sturen en hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. 

Sinds 2017 heeft VodafoneZiggo met het lesprogramma Online Masters meer dan 550.000 leerlingen uit het primair en 

voortgezet onderwijs bereikt. Online Masters behandelt vier thema's: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig 

online en bewust online. 

 

 

 

https://breedgesprekmedezeggenschap.caop-events.nl/page/1177179
https://breedgesprekmedezeggenschap.caop-events.nl/
https://education.ec.europa.eu/news/guidelines-for-teachers-and-educators-on-tackling-disinformation-and-promoting-digital-literacy-through-education-and-training
https://education.ec.europa.eu/news/ethical-guidelines-on-the-use-of-artificial-intelligence-and-data-in-teaching-and-learning-for-educators
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Theorie-en-praktijk-lvb-en-mediawijsheid.pdf
https://online-masters.nl/
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PO/VO – Internationale ervaring opdoen zonder reizen 

Het European School Education Platform (ESEP) is het nieuwe online ontmoetingspunt voor onderwijsprofessionals in 

Europa. Het nieuwe platform biedt voortaan eTwinners de belangrijkste voorzieningen om online partners te vinden en 

projecten te ontwikkelen met collega’s uit 44 landen. Je geeft je leerlingen een kijkje over de grens. Ze komen in contact 

met leeftijdsgenoten in andere landen en leren over elkaars taal en cultuur. Jouw leerlingen kunnen samenwerken aan 

uiteenlopende thema's zoals mediawijsheid en klimaat. Internationaal samenwerken geeft bestaande lessen een extra 

dimensie en dat is de grote kracht van eTwinning. Je kunt een gratis account aanmaken en zo contact leggen met ruim één 

miljoen collega's uit heel Europa. Wil je ook toegang en een 'virtual exchange' opzetten? Dan kun je direct zelf aan de slag. 

Voor meer informatie: nuffic.nl 

 

PO - Onderwijsmuseum heeft een leesmeter om kinderen te stimuleren 

Goed lezen is belangrijk. Daarom is elk idee om lezen te stimuleren welkom. Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht 

heeft hiervoor de ‘leesmeter’ bedacht. Het museum hoopt op deze manier kinderen een eerste zetje te kunnen geven tot 

leesplezier. 

Op de website kunnen groepen kinderen bijhouden hoeveel bladzijden zij hebben gelezen. Zij maken kans op een beloning, 

zoals gratis toegang tot het museum. Je kunt naast de mijlpalen van het Onderwijsmuseum ook zelf mijlpalen toevoegen. 

Waarbij je met elkaar een beloning afspreekt.  

De leesmeter is bedoeld voor het basisonderwijs, maar kan ook gebruikt worden door andere groepen die samen willen 

lezen.  

 

PO/VO - Voor de kerstboom in de teamkamer of in de klas 

Speciaal voor de kerstdagen heeft ‘Onderwijs maak je samen’ enkele prikkelende vragen en dilemma’s gemaakt waarmee 

je je kerstboom kunt versieren. Je kunt deze kerstballen ter decoratie voor je boom gebruiken en op elk willekeurig moment 

voorleggen aan een van je leerlingen of collega’s. 

Download Vragen die blijven hangen. 

 

https://school-education.ec.europa.eu/nl
https://school-education.ec.europa.eu/nl/etwinning
https://www.nuffic.nl/node/18
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/etwinning/wat-is-etwinning
https://leesmeter.nl/
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2022/12/vragen-die-blijven-hangen.pdf
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ALGEMEEN 

Wij stappen over van OSS-Youforce naar MijnObM | Visma 

Na twintig jaar komt er een eind aan Youforce van Raet. Het onderhoud stopt per 1-1-2025. We gaan daarom de overstap 

maken naar Visma.net HRM en Payroll. We noemen het ‘MijnObM | Visma’. Zoals je van ons mag verwachten, gaan we 

zorgvuldig te werk. In 2023 gaat de eerste groep van 15 besturen over. De afgelopen periode hebben we deze besturen in 

verschillende bijeenkomsten geïnformeerd. Hoe ziet Visma.net er uit, wat zijn de verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ en hoe 

is de organisatiestructuur in de nieuwe inrichting? Vragen en tips geven weer inspiratie om verder te bouwen en te 

ontwikkelen. Ons eigen Visma-team (psa en technische ondersteuning) houdt zich momenteel druk bezig met het migreren 

van de gegevens uit Youforce naar de nieuwe Visma-omgeving. En we kunnen melden: dit verloopt heel voorspoedig. 

Vanaf dit moment wordt er ook ‘schaduw’ gedraaid. De besturen werken nog gewoon in Youforce. Maar het Visma-team 

zet die gegevens ook alvast in de nieuwe omgeving. Zo kunnen we zien of alles goed staat. Het uitgangspunt is het 

neerzetten van een basis waar medewerker, manager, stafbureau en wij goed mee uit de voeten kunnen.  

 

Inloggen MijnOnderwijsbureau/OSS verandert van SMS naar mail 

Als je gaat inloggen bij MijnOnderwijsbureau/OSS, ontvang je op je mobiel een sms-code ter verificatie. Met ingang van 

20 januari 2023 wordt dit anders. Je ontvangt dan geen code meer op je mobiele telefoon, maar je ontvangt de code per 

email. Deze mail ontvang je op het mailadres dat is ingevuld in MijnOnderwijsbureau/OSS bij ‘E-mail privé’. De afzender 

van deze mail is noreply@helloid.com. De code kan eenvoudig vanuit de mail worden gekopieerd en geplakt in het 

inlogveld. Uit onze gegevens blijkt namelijk dat de meeste medewerkers inloggen via hun computer. Ook als je een nieuwe 

mobiel hebt, zijn er geen problemen meer met instellingen. Nog een voordeel: het werkt kostenbesparend.  

Iedere gebruiker ontvangt hierover nog een mail voor 20 januari 2023. 

 

Scholingsaanbod ObM 2023 

Wij bieden de komende periode nog een tweetal scholingen aan, gericht op medezeggenschapsraden. De groepsgrootte 

is maximaal 15 personen. Als de bijeenkomst is overschreven, dan word je automatisch op een wachtlijst geplaatst. Bij 

ruime overschrijving wordt mogelijk een tweede moment gepland. 

Je kunt inschrijven voor één of meerdere van deze scholingen via dit inschrijfformulier. 

 

De volgende bijeenkomsten staan gepland:  

 Medezeggenschap (G)MR – in de praktijk – 17 januari 2023 (19.30 – 21.30 uur) 

Voor (G)MR-leden: 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 – 21 maart 2023 (19.30 – 21.30 uur)  

Voor (G)MR-leden: inzicht in de samenhang van formatie, taakbeleid en financiën en handvaten om -in het proces van 

medezeggenschap- de juiste vragen te kunnen stellen.  

Uiterlijk één week voordat de scholing plaatsvindt versturen we de definitieve bevestiging van deelname en verdere 

informatie over de betreffende scholing. Tip: zet de scholing na aanmelding als ‘voorlopig’ in jouw agenda.  

Scholingen kunnen 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. Je wordt 

op het gereserveerde tijdstip gebeld door een van de ABP-adviseurs op het door jou opgegeven telefoonnummer.  

http://visma.net/?trk=org_guest_main-feed-card-text
http://visma.net/?trk=org_guest_main-feed-card-text
mailto:noreply@helloid.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K-GuqOSI5kCpyChtTH_0X6cBo1-HIENBo9bsQ2eLx4NUMjA0WUhRWlFTSktFUFBPMElEMFQ5NUgxTC4u
mailto:secretariaat@onderwijsbureau-meppel.nl?subject=Naar%20aanleiding%20van%20de%20nieuwsbrief%202020-05
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Klik hier voor meer informatie.  

 

Volleybaltoernooi PV Aanslag 2023: save the date!  

Op vrijdagavond 14 april 2023 (aanvang ca. 19.00 uur) is het weer zo ver! Onze personeelsvereniging Aanslag organiseert 

dan het inmiddels welbekende ObM volleybaltoernooi voor ‘onze’ leerkrachten, schoolleiders en medewerkers van 

bestuurskantoren.  

De locatie is wederom Topsporthal Ezinge in Meppel. Iedereen die het leuk vindt en houdt van een sportieve uitdaging kan 

zich in teamverband opgeven voor dit sportieve, maar vooral gezellige volleybaltoernooi. En natuurlijk doen er ook teams 

van Onderwijsbureau Meppel mee. Het is een leuke manier van teambuilding, het is gezond en een mooie manier om 

elkaar te ontmoeten. En er is nog tijd genoeg om samen te oefenen om een beetje beslagen ten ijs te komen. De 

uitnodigingen worden half januari 2023 verstuurd.  

 

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: 

 

Sluiting Kerstviering en kerstvakantie 

Op donderdagmiddag 22 december 2022 zijn we vanaf 13.00 uur telefonisch niet bereikbaar in verband met onze 

kerstviering. Vrijdag 23 december zijn we weer bereikbaar vanaf 08.00 uur. 

Wij zijn van 24 december 2022 tot en met 1 januari 2023 gesloten in verband met de kerstvakantie. Maandag 2 januari 

staan we graag weer voor je klaar.  

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Onderwijsbureau Meppel en verschijnt maandelijks, met uitzondering van de 

vakantieperiodes. Vormgeving en opmaak door het secretariaat. 

 

 

Wij wensen je hele fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2023!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven nieuwsbrief  

https://signup.ymlp.com/xgmeqyhegmgh
https://signup.ymlp.com/xgmeqyhegmgh
https://www.onderwijsbureau-meppel.nl/po/pensioenspreekuur-/#Data_en_locatie_spreekuren_ABP
mailto:secretariaat@onderwijsbureau-meppel.nl
https://signup.ymlp.com/xgmeqyhegmgh
https://signup.ymlp.com/xgmeqyhegmgh

