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Chronos en Kairos: de twee gezichten van tijd!
In onze westerse wereld speelt tijd een belangrijke rol. Ook
onze bedrijfstak weet er van mee te praten: volle agenda’s,
strakke planningen en lesprogramma’s, ervaren werkdruk
en daardoor soms zelfs vroege burnouts. Het afvinken van
lijstjes lijkt belangrijker dan het genieten van het proces er
naar toe. Chronos, een figuur uit de Griekse mythologie,
afgebeeld met zandloper, staat voor deze lineaire,
meetbare kloktijd. Onverstoorbaar tikt zij verder. Het doelen resultaatgericht werken zorgt er voor dat we over het
algemeen van deze tijd altijd een tekort ervaren.
Bij Kairos daarentegen, jongste zoon van oppergod Zeus,
gaat het om de innerlijke tijdsbeleving. Daarvoor is
aandacht, rust en concentratie nodig. De ware tijd die tot
leven komt als de klokken zwijgen! Waar Chronos staat voor
continuïteit, betekent Kairos juist de tijdelijke onderbreking
daarvan. Een viering, een wandeling, een goed boek of
een muziekstuk, ze laten je vaak de chronostijd verliezen.
December zou ik daarom bij uitstek een ‘Kairosmaand’
willen noemen. We trekken ons in de korte dagen en de
lange avonden terug uit de dagelijkse hectiek richting
familie- en vriendenkring. We vieren en gedenken, hetgeen
soms leidt tot nieuwe inzichten en een enkele keer zelfs tot
een ommekeer.
Het is niet aan ons om een keuze te maken, maar prachtig
natuurlijk om na een tijd van beschouwing te komen tot
een misschien wel beter evenwicht tussen beide tijden. Die
balans tussen Chronos en Kairos wens ik, namens het CvB,
jullie allen toe deze vakantie, en uiteraard ook voor daarna.
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2020,
Willem Reitsma

Wil je een bijdrage leveren aan deze
nieuwsbrief mail deze dan naar
info@cbo-nwf.nl
Agenda
1 februari 2020
Beleidsdag RvT
1 april 2020
Praktijkmiddag nieuwe BHV cursisten
10, en 18 maart en 16 april 2020
BHV herhalingslessen

Geboortes:
Ruben 11-10-19, zoon en broertje van
Egbert, Saïda (De Korendrager) en
Vayèn Smilde
Jouw handje in de mijne, mijn grote
hand, jouw kleine, wat ben je nog klein
zeg, kom, ik help je mee op weg
Yara Gejanna, dochter van Frank
Hoekstra en Margriet v.d Berg
(De Korendrager)
Daar ben je dan met je kleine voetjes en
je warme lijfje, onze nieuwe grote liefde
en dat blijf je
Noa, dochter van Markus (conciërge op
de Flambou en de Toermalijn) Sippie,
Tom en Anna
Een helder lichtje dat mag schijnen
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Informatie van Preadyz
Jaaropgave 2019
De jaaropgave 2019 is vanaf 24 januari 2020 beschikbaar in Youforce onder 'Mijn Dossier'.
Loonsuppletie AB
Net als voorgaande jaren is het voor ons belangrijk om te weten of er werknemers zijn die uitkeringen
ontvangen die meegeteld moeten worden in het pensioengevend inkomen ABP van 2020.
De werknemer kan dit via de selfservice aan ons doorgeven. Via het tabblad 'Salaris', tegel
'Loonsuppletie' levert de werknemer zijn of haar laatste uitkeringsspecificatie aan. De aanvraag moet
uiterlijk 17 januari 2020 bij ons binnen zijn.
Uitruil eindejaarsuitkering met reiskosten woonwerk
De aanvraag van de uitruil reiskosten met de eindejaarsuitkering moet conform de fiscale regels voorafgaand aan het nieuwe jaar worden aangevraagd. Dit betekent dat de medewerker vóór
1 januari 2020 de aanvraag uitruil voor 2020 dient aan te vragen. Nadat de aanvraag is afgerond, ontvangt hij/zij per mail een aanvullende arbeidsovereenkomst. Deze staat gelijk ook in het digitale personeelsdossier. De uiterste inleverdatum: 31 december 2019.
Omdat vooraf niet bekend is of er eventueel wijzigingen komen gedurende het nieuwe kalenderjaar,
denk aan wijziging in de standplaats of een adreswijziging, is het verstandig om de aanvraag altijd in
te dienen.
Ook al ontvang je nu elke maand geen reiskosten woon werk verkeer ( < 7 km geen vergoeding) indienen van dit formulier levert altijd een stukje belasting voordeel op.
Indienen kan via de selfservice. Via het tabblad ‘salaris’, tegel ‘uitruil eindejaar 2020’. Lees de omschrijving en de regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer even aandachtig door.
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Lief en Leed:
In dienst per 1-1-2020
Brenda Oostra: directeur , It Iepen Finster
Ilse Maaike van Palmhoven: onderwijsassistente en PM-er, De Syl
Lineke Kingma: PM-er, de Slotschool
Anneke Krol– Tichelaar: PM-er, de Slotschool
Margriet Jouwersma: PM-er, de Swirrel
Uit dienst per 1-1-2020
Sytse de Witte, bovenschools ICT-er
Minke Kuik v.d. Molen, leerkracht de Syl
40 jaar ambstjubileum
3-1-2020: Johannes v.d. Bij de Fugelsang
20-1-2020: Rein Reidsma De Skeakel en Eben Haëzer
Nieuwe onderwijs CAO
Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs zijn tot een akkoord gekomen over een nieuwe cao
(looptijd: maart 2019 tot 1 november 2020).
De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:
-Alle medewerkers krijgen een generieke salarisverhoging van 4,5 % per 1-1-2020.
-Alle medewerkers krijgen in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het nieuwe maandsalaris
van januari 2020 (naar rato van wtf).
-Alle medewerkers krijgen een eenmalige uitkering van 875 euro (naar rato van wtf). Ook in februari.
Verder:
-De functies van oop en directies worden herschikt, naar inhoud en naar salaris.
-Verschillende hoofdstukken uit de cao worden herschreven. (5, 6, 7 en 9).
-Betreffende professionalisering is voor 2020 en 2021 600 euro (+100) beschikbaar per fulltime fte. Dit kan
op teamniveau worden ingezet en/of individueel. Werkgever en werknemer voeren hierover overleg.
Ondanks dit akkoord hebben de bonden voor de laatste twee dagen van januari opgeroepen om te
gaan staken. Als bestuur hopen wij dat het bovenstaande akkoord voldoende aanleiding is om aan deze
oproep geen gehoor te geven. Het bestuur steunt de oproep in ieder geval niet. Meer hierover na de
kerstvakantie.
CvB CBO Noardwest Fryslân.

Samen maken we onderwijs bijzonder

3

Nieuwsbrief
www.cbo-nwf.nl
Terugblik feestavond
Bijgaand een paar foto’s van de zeer geslaagde feestavond in de Koornbeurs.

Om dat het een mooi verhaal was, nog één keer de les van de mus…….
Er vliegt een avontuurlijk musje hoog in de lucht in Siberië. Lang houdt dat musje het niet vol, want het is in
Siberië veel te koud voor een mus; de mus, vliegt en vliegt, maar valt uiteindelijk doodvermoeid neer in
een weiland waar koeien lopen. Een koe spreidt haar poten en doet haar behoefte over de mus, lekker
warm. Als de mus opgewarmd is voelt hij zich een stuk beter, kruipt uit de warmte en begint vrolijk te
fluiten. Maar helaas, een roofvogel hoort het gefluit van de mus ook, en hij duikt erop en vreet de mus in
een hap op.
Peter Heerschop sloot zijn ‘college’ op ons personeelsfeest af met drie moralen over dit verhaal. En omdat
het een Engelstalige professor was die het hem vertelde zal ik het jullie ook in het Engels vertellen, zo zei hij:
The one who puts shit on you is not necessarily your enemy.
The one who pulls you out of the shit isn’t necessarily your friend,
If you are warm and happy in a pile of shit, keep your mouth shut.
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Scholing via E-Wise
Vanaf dit schooljaar hebben we als personeel de mogelijkheid om onze kennis
te verruimen door gebruik te maken van de online cursussen binnen E-Wise.
Mijn ervaring tot nu toe is dat je op een heel laagdrempelige manier je kennis
kan opfrissen, verrijken, verdiepen en als naslag kunt gebruiken.
Door de verscheidenheid aan onderwerpen lukt het steeds een cursus te
vinden die aanspreekt. Bijvoorbeeld meer achtergrondkennis bij problematiek van een leerling of
een stoornis, handvatten voor een reken- of begrijpend lezen les. Al met al een aanrader om eens
een online cursus te gaan doen.
Ellen Timmerman, intern begeleider CBS De Slotschool en CBS De Wizebeam

Burgemeester opent schoolbibliotheek/zwerfbieb op CBS Staetlânsskoalle
Woensdag 11 november was burgemeester Marga Waanders bij
ons op school om de hernieuwde schoolbibliotheek te openen.
Aangezien wij lezen heel erg belangrijk vinden, hebben wij van
onze schoolbibliotheek ook een zwerfbibliotheek gemaakt. Op
deze manier kunnen volwassenen ook bij ons op school komen om
boeken te lenen en weer terug te brengen. Ook nieuwe boeken
zijn altijd welkom. De bibliotheek heeft op school een centrale plek
gekregen en is ook een ideale plek om even heerlijk een boekje te
lezen. Er staan banken, stoelen en zelfs zitzakken voor u klaar om
even lekker weg te dwalen in de wereld van het boek. De opening
werd extra feestelijk door
een spel en een prachtige
dans georganiseerd door
een aantal leerlingen uit
groep 8. De burgemeester heeft zelf ook nog haar
bevindingen en het belang van lezen met ons gedeeld. Zelf
kreeg zij het eerste zwerfboekenexemplaar!
Met vriendelijke groet,
Team CBS Staetlânsskoalle
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