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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: 

- declaraties en deelname aan de diverse uitruilregelingen 
- uitnodiging deelname projectgroep rekenen en wiskunde 
- beter salaris en lagere werkdruk in het primair onderwijs  
 

 

Uitruilregelingen 
 
Het einde van het kalenderjaar 2017 komt dichterbij.  
Door AK+ – ons administratiekantoor – zijn wij geattendeerd op het tijdig indienen van declaraties en deelname 
aan de uitruilregelingen: de vakbondscontributie, de cafetariaregeling woon/werkverkeer en de fietsregeling. 

Deze regelingen leveren je een belastingvoordeel op. 
Let wel: de uitruilregelingen verlagen je verzekerd loon voor werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. 
 
Ter informatie: 
Via je directeur hebben jullie hiervoor reeds enkele formulieren ontvangen. De formulieren voor deelname aan de 
cafetariaregeling woon/werkverkeer en de fietsregeling zijn echter aangepast. Wanneer jullie gebruik willen 
maken van een of meer van deze regelingen, willen wij jullie gebruik maken van bijgevoegde formulieren. 
Indien je reeds je deelname via een eerder ontvangen formulier hebt gemeld, volstaat dit en wordt geen verdere 
actie gevraagd.  
 

 
 
Declaratie dienstreizen 
Declaraties van dienstreizen kun je doorlopend indienen via Insite. Voor de declaratie van één dienstreis hoef je 
alleen het aantal kilometers op te geven. 
Wil je meerdere zakelijke reizen tegelijk declareren, kun je een Excel document vullen en dat als bijlage uploaden 
ter onderbouwing van het totaal aantal gereden kilometers. 
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Vakbondscontributie 
Via je vakbond ontvang je een formulier met betrekking tot het uitruilen van de vakbondscontributie 2017. 
Lever dit formulier uiterlijk 1 november 2017 in bij je directeur, zodat die de aanvraag uiterlijk 6 november 2017 
kan indienen via Insite (overige mutatie). 

 
Cafetariaregeling woon/werkverkeer 
Als bijlage bij deze Nov(um)iteiten tref je ook een aanvraagformulier Cafetariaregeling woon/werkverkeer aan. 
Lever dit ondertekend formulier uiterlijk 24 november 2017 in bij je directeur, voorzien van een bijlage uit de 
ANWB routeplanner. 
Je directeur kan de aanvragen uiterlijk 1 december 2017 per e-mail indienen bij de administratie van SKPO 
Novum, administratie@skpo-novum.nl.  
 
NB:  Deelname aan de cafetariaregeling kan alleen wanneer je een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt  
 bij SKPO Novum. 
 
Fietsregeling 
Evenals het uitruilen van de vakbondscontributie en de deelname aan de Cafetariaregeling woon/werkverkeer 
levert ook de fietsregeling je een belastingvoordeel op.  
Als bijlage bij deze Nov(um)iteiten ontvangen jullie een aangepast formulier Fietsregeling. De beschreven 
regeling is afgestemd op de afspraken, zoals die gelden vanuit de Werkkostenregeling SKPO Novum 2017. 
 
 
 

Uitnodiging deelname projectgroep rekenen en wiskunde 
 
De scholen van SKPO Novum hebben voor 2020 als gedeelde ambitie het met elkaar op weg gaan naar één 
sterke organisatie, werkend vanuit één gemeenschappelijke visie en één gemeenschappelijk plan.  
Samen onderzoek doen naar wat werkt in de school en in de groep is een van de activiteiten die wij daarvoor 
organiseren. 
Zoals wij dit eerder gedaan hebben met bijvoorbeeld begrijpend lezen en het beredeneerd aanbod, willen wij dit 
schooljaar onderzoek doen naar wat naar wat werkt ten aanzien van het onderwijsaanbod voor rekenen en 
wiskunde.  

 
Het onderzoek zal leiden tot een antwoord op de vraag “Hoe ziet goed reken- en wiskundeonderwijs er op onze 
scholen uit? Het antwoord zal de projectgroep formuleren in conclusies en aanbevelingen. 

 
In de komende jaren zullen meerdere scholen hun methode voor rekenen en wiskunde gaan vervangen. Wat fijn 
om in het licht daarvan de expertise te bundelen en samen op te trekken. Heel fijn is het, wanneer van iedere 
school een personeelslid deelneemt. 
 

Iets voor jou? 
Heb je expertise over en affiniteit met het reken- en wiskundeonderwijs, of wil je jezelf hierin verder verdiepen? 
Dan kan deze oproep je passen en vragen wij je hierover contact op te nemen met je eigen directeur. 
 
 

5 oktober 2017 
Landelijke staking PO 
SKPO Novum was erbij!!!!! 
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Voorafgaand aan de stakingsdag kwam er een politieke toezegging voor een investering van € 500.000,= voor de 
vermindering van de werkdruk en € 270.000,= voor een beter salaris! 
Echter …….….de concretisering van deze toezeggingen roepen nog vele vragen op. Sterker nog, de uitwerking 
lijkt nog ver weg te blijven van wat echt nodig is. 

 
De vakbonden beraden zich over nieuwe acties en hebben hun leden reeds gevraagd naar hun actiebereidheid. 
Zodra meer duidelijkheid over komt over eventueel nieuwe acties, ontvangen jullie deze informatie. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het directeurenteam, 
Gerard van Bergen 
26 oktober 2017 


