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Een nieuwe nieuwsbrief voor alle medewerkers van ABSA in de nieuwe 
huisstijl. Op de drempel van de herfst met de feestdagen in zicht een 
nieuwsbrief met informatie over je salaris en opvallende zaken op de ABSA 
scholen.  

Cafetariaregeling 

Het is weer cafeteria-tijd. De regeling van de belastingdienst waarmee werknemers hun 
woonwerk reiskosten van hun bruto salaris –de eindejaarsuitkering is daarvoor het gunstigst- 
mogen aftrekken voor de berekening van de inkomstenbelasting. Het aanvraagformulier wat 
je daarvoor moet invullen ontvang je via de schooldirectie. Uitleg over de regeling in 
nieuwsbrief 31 > zie de –vernieuwde – ABSA website. Formulieren uiterlijk half November 
inleveren bij je directie.  Uitbetaling bij je december salaris. 

Over salaris gesproken ………… er is na veel onderhandelingen een nieuwe CAO voor het 

Primair Onderwijs afgesloten. Een CAO met nogal wat consequenties waar het bestuur in 
overleg met de schooldirecties en GMR keuze ‘s in zal moeten maken. Twee zaken zijn wel 
duidelijk: de salarissen worden met terugwerkende kracht per 1 september met 1.2% 
verhoogd. De verrekening daarvan vindt plaats met je november salaris. Tweede punt betreft 
de BAPO. Die is afgeschaft per 1 oktober. Mensen die al BAPO hadden behouden hun oude 
rechten maar hun eigen bijdrage gaat naar 50% [was 35%]. Ook die verrekening vindt 
plaats met je november salaris. 

In de nieuwsbrief van juni is al aangekondigd dat ABSA op 20 februari 2015 een 
studie / inspiratiedag voor alle medewerkers organiseert. De dag vindt plaats in het 

Planetarium Gaasperplas en duurt van 8.30 tot 16.00 uur met daarna nog een afsluitend 
drankje om de krokusvakantie in te luiden. De voorbereidingsgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van de GMR, de IB-ers, directies en bestuur is al flink gevorderd met de 
invulling van de dag. Zo hebben we al 2 topsprekers kunnen boeken. Er zijn ook 2 momenten 
dat we in groepen uiteen gaan. Het middagdeel bestaat o.a. uit 10 workshops van onze eigen 
scholen. De voorbereidingsgroep heeft al bijna het dubbele aantal van zaken verzameld die 
op een van onze scholen plaatsvinden waarmee we andere scholen denken te kunnen 
inspireren.  

Voor het ochtenddeel zijn we op zoek naar 10 gespreks/spelleiders die het leuk vinden om 
met een groep van zo ‘n 20 mensen een aantal uitdagende stellingen te bespreken.          
Meld je aan!  
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De start van PLUSklassen voor onze scholen -Passend Onderwijs aan de bovenkant !-  zit 

in een stroomversnelling.  In januari a.s. starten er op IJburg 2 gezamenlijke groepen van rond 
de 15 leerlingen van Het Podium, De Zuiderzee en de Piet Hein. Een groep met leerlingen uit 
5/6 en een groep met leerlingen uit 7/8. De 5/6 groep op woensdagochtend, de 7/8 groep 
op donderdagochtend. Locatie is een speciaal PLUSklaslokaal in de dependance van Het 
Podium; leerkracht is Merel Koeman de HB specialist van Het Podium. Elzenhagen en De 
Zevensprong sluiten per januari ’15 aan bij de Day-a-week school [DWS] in hun wijken. De 
deelname van beide scholen is het eerste jaar nog beperkt tot enkele leerlingen. Het Gein is 
dit schooljaar samen met De Regenboog verder gegaan met hun gezamenlijke PLUSklas. 
 

De aansluiting van De Zevensprong bij de ABSA scholengroep verloopt volgens plan. 

De directie zit structureel bij het directieoverleg, de IB-er bij het IB overleg en de MR leden bij 
de GMR.  Het ABSA bestuur heeft het principebesluit vorige week bekrachtigd en dit ligt op 
12 november bij de GMR ter instemming. Het Zevensprong bestuur doorloopt een soortgelijk 
traject en dan kan de aansluiting per januari formeel ingaan. 

Met de aansluiting van De Zevensprong heeft ABSA ruim 200 personeelsleden en heeft het 

bestuur haar beleidsvoornemen gerealiseerd om een HR adviseur aan te stellen. Na 

meerdere gesprekken met vertegenwoordigers van bestuur en directies is besloten om Mw. 
Janneke Meester per 01-01-2015 aan te stellen voor 0.4 weektaak als HR adviseur. Janneke 
heeft de afgelopen 12 jaar als HR adviseur bij Partou gewerkt. Haar taak zal bestaan uit het 
ondersteunen in woord en daad van directies en bestuur bij het opstellen en uitvoeren van 
personeelsbeleid. In januari zal zij in een ronde langs de scholen zich komen voorstellen. Een 
van de eerste taken van onze HR adviseur zal bestaan uit het samen met de directeur-

bestuurder doen van beleidsvoorstellen over de toepassing van de nieuwe CAO.  

Het in de vorige nieuwsbrief al genoemde kwaliteitskader voor ABSA scholen 

nadert z ‘n voltooiing. Op een gezamenlijke bijeenkomst van directies en IB-ers op 20 
november zal de werkgroep haar voorstel presenteren. 

Deze weken worden op onze scholen  -Het Gein deed het al eerder- 

tevredenheidspeilingen afgenomen bij medewerkers, ouders en 

bovenbouwleerlingen. Ik roep alle personeelsleden op om hun mening te geven.  

Laat ons weten wat je van je werk, de school en ABSA vindt. 

Rob Geul 
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