
 
 

  

 

 

Nieuwsbrief 

jaargang 4,  nummer 3 (november 2022) 

 

 

Dit is een uitgave van de nieuwsbrief van de Onderwijsgroep Amersfoort. 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om medewerkers van de onderwijsgroep 

te informeren over school-overstijgende ontwikkelingen en beleid, afspraken 

en 

HR-aangelegenheden. Ook is er plek voor ontwikkelingen of nieuwsberichten 

vanuit de scholen. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.  

 

Heb je vragen over de inhoud, bespreek deze dan met je leidinggevende of 

mail naar nieuwsbrief@onderwijsgroepamersfoort.nl  
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Eerste regenboogtrap in 
Amersfoort geopend op De 
Amersfoortse Berg 

Op de Internationale Coming 

Out Day afgelopen maand 

opende Micheline Paffen-Zeeni, 

wethouder voor o.a. diversiteit, 

de mede door leerlingen 

beschilderde trap in de school. 

Carlijn Harink, rector, geeft aan 

dat met de regenboogtrap de 

school wil uitdragen dat alle 

leerlingen welkom zijn, 'wie je 

ook bent en hoe je je ook voelt'. 

De school kent een actieve 

groep leerlingen (de Gay-

Straight Allinance) die zich 

inzetten voor ruimte voor 

seksuele diversiteit op de 

school. De school is ontzettend 

trots dat in de cultuur van de 

school ruimte is voor dergelijke 

initiatieven van leerlingen.   
  

 

  

 

Personeelsregelingen 

Als Onderwijsgroep hebben we 

verschillende personeelsregelingen. In 

deze nieuwsbrief lichten we er een 

drietal uit. De Fietsregeling, de regeling 

Vakbondscontributie en de 

Fitnessregeling. Voor de laatste twee 

vindt de fiscale verrekening plaats in de 

maand december. Alles over de 

regelingen en hoe je hier gebruik van 

kunt maken tref je aan onder de knop 

'lees meer'.   
  

 

Lees meer  
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Gebruikersnaam en 
wachtwoord website 
Onderwijsgroep 

Elk schooljaar wijzigen we de 

gebruikersnaam en het 

wachtwoord voor het 

medewerkersdeel van de 

website van de 

Onderwijsgroep. Voor '22-'23 

zijn deze:   

Gebruikersnaam: 

Onderwijsgroep 

Wachtwoord: 

2022#Amersfoort 
Onder het medewerkersdeel 

vind je onder meer alle 

personeels-regelingen maar 

ook het functie-bouwwerk en 

beleidsdocumenten van de 

Onderwijsgroep.   
  

 

lees meer  
 

 

  

 

Aanbod griepvaccinatie via 
de arbodienst van de 

Onkosten vergoeding 
telefoonkosten  
Met de verplichte 2-factor authenticatie 

en steeds meer werkgerelateerde apps 

die medewerkers op hun privételefoon 

hebben staan etc. wilde de 

Onderwijsgroep medewerkers graag 

tegemoetkomen. Er is een voorstel voor 

een vergoeding voorgelegd aan de 

PGMR. Deze heeft hiermee ingestemd. 

De vergoeding bedraagt € 100,- per 

schooljaar en zal steeds in juni worden 

uitgekeerd aan iedereen die op dat 

moment in dienst is en niet al een 

tegemoetkoming telefoonkosten 

ontvangt vanuit de reeds bestaande 

regeling. De vergoeding wordt voor het 

eerst uitgekeerd in juni 2023.   
  

 

CAO VO en individuele PB-uren 

In het CAO akkoord Voortgezet 

Onderwijs (VO) 2022 – 2023 worden 

aan de medewerkers middelen voor 

werkdrukverlichting toegekend. Dit 

wordt o.a. gedaan door het individuele 

keuzebudget (verder te noemen PB-

uren) van hoofdstuk 7 CAO te verhogen 

(van 50 plus 40 uur) naar 90 uur per 

jaar (parttimers naar rato). Deze PB 

uren geven docenten recht om naar 

eigen inzicht in te zetten voor 
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Onderwijsgroep 

Elk jaar krijgt één op de tien 

mensen de griep. In het najaar 

steekt gewoonlijk de jaarlijkse 

griepepidemie de kop op. Met 

de griepvaccinatie is de kans 

groter dat je gezond blijft of als 

je toch ziek wordt, sneller en 

beter herstelt. Daarmee helpt 

de griepvaccinatie om zo 

gezond en actief mogelijk te 

blijven en om uitval op de 

werkvloer met elkaar te 

voorkomen. 

In het najaar bestaat de 

mogelijkheid om je te laten 

vaccineren. Dit wordt door onze 

arbodienst in opdracht van 

Stichting Onderwijsgroep 

Amersfoort verzorgd op de 

Brand 20 te Amersfoort. 

De vaccinatie zal op de 

dinsdagen 15 en 22 november 

2022 van 8:30 uur tot 12:30 uur 

plaatsvinden. Aanmelden voor 

de vaccinatie kan middels het 

telefoonnummer 024-3717799 

en mocht je het secretariaat 

niet kunnen bereiken middels 

mail 

secr.nijmegen@debedrijfspoli.nl

. Aanmelden kan nog tot 

werkdrukverlichting zoals aanpassing 

van de werkzaamheden, door 

vermindering van de lestaak dan wel 

vermindering van de overige taken. 

Hierdoor kan extra tijd ontstaan voor 

bijvoorbeeld 

deskundigheidsbevordering/professiona

lisering of het voorbereiden van lessen. 

In overleg tussen medewerker en 

werkgever kunnen ook andere 

bestedingsmogelijkheden worden 

afgesproken. Ook OOP-ers en 

schoolleiders hebben het recht om de 

PB-uren jaarlijks in te zetten voor 

werkdrukverlichting. Voor OOP kunnen 

de uren ook (deels) worden ingezet 

voor professionalisering, als uitbreiding 

van artikel 16.4 lid 2 CAO 

VO. Schooljaar 2022/2023 wordt door 

de Onderwijsgroep bij deze afspraken 

als overgangsjaar beschouwd. De uren 

vanuit het taakbeleid zijn veelal al met 

de docenten vastgesteld. Het rooster en 

de jaartaak eveneens. Door de 

Onderwijsgroep is, na voorlegging aan 

de PGMR, besloten om deze extra 40 

PB uren over schooljaar 2022-2023 uit 

te betalen tenzij medewerkers andere 

afspraken over inzet van deze PB uren 

met de schoolleiding heeft 

gemaakt/maakt. Uitbetaling van deze 40 

PB uren zal in dit 

mailto:secr.nijmegen@debedrijfspoli.nl
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donderdag 10 november 12:00 

uur.  
  

 

Klokkenluidersregeling 
Onderwijsgroep aangepast 
i.v.m. nieuwe Europese 
richtlijn 

Sinds 2019 is er een nieuwe 

Europese richtlijn die 

klokkenluiders beter moet 

beschermen. Deze geldt voor 

het onderwijs per 17 december 

2021. De aanleiding voor deze 

richtlijn was dat niet elke 

Europese lidstaat regelgeving 

had om klokkenluiders te 

beschermen. De strengere 

eisen aan de interne 

meldprocedure betekent dat 

deze ook open moeten staan 

voor het melden van informatie 

over inbreuken op het recht van 

de Europese Unie. Onder de 

knop lees meer vind je de 

nieuwe regeling die te vinden is 

op de website van de 

Onderwijsgroep.   
  

 

Lees meer  
 

 

 

schooljaar plaatsvinden. Daarnaast is 

besloten om de mogelijkheid tot 

uitbetaling van het tot op heden 

gespaarde individuele keuze budget te 

verlengen en deze ook in dit schooljaar 

aan te bieden.  
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Bewaartermijnen beelden 
camera's  
Naar aanleiding van 

verschillende incidenten bij 

scholen ontstond de noodzaak 

om de bewaartermijn van 

beelden te herzien. In het 

protocol cameratoezicht van de 

Onderwijsgroep is de 

bewaartermijn van beelden 

verlengd van 5 dagen naar 4 

weken. Onder de knop lees 

meer vind je het volledige 

protocol.   
  

 

Lees meer  
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