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nemen tegen onveilige situaties en om

veilig(er) gedrag te stimuleren.

Consument en Veiligheid stelt in het eind-

rapport dat de doelstelling is gehaald. Elk

jaar nam het aantal ongevallen met 25%

af. Toch lag het aantal gewonde leerlingen

vorig jaar nog altijd tussen de 16.000 en

17.000, schat Consument en Veiligheid.

In het eindrapport staat dat zes op de 

tien ongevallen met basisschoolleerlingen

plaatshebben in het schoolgebouw of 

op het schoolplein. De resterende vier op

de tien ongevallen gebeuren tijdens het

bewegingsonderwijs. 

In 4% van de gevallen is het letsel zo ern-

stig, dat de leerling in het ziekenhuis moet

blijven. In 38% procent van de gevallen 

is sprake van een botbreuk. Belangrijkste

oorzaken zijn valpartijen en beknellingen.

Informatie: Gertjan van Midden,

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl
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Basisscholen stuk veiliger geworden
Het aantal leerlingen in het primair

onderwijs dat in schooltijd ernstig

letsel oploopt, is de afgelopen jaren

fors gedaald. Toch belanden nog

altijd duizenden leerlingen per jaar

bij de spoedeisende hulp, zo blijkt uit

cijfers van de Stichting Consument

en Veiligheid.

Consument en Veiligheid begon in het

schooljaar 2001-2002 met de campagne

‘Veiligheid op de basisschool’. VOS/ABB

was een van de organisaties die bij deze

campagne betrokken waren. 

Met de presentatie van de resultaten op

de openbare basisschool De Eglantier in

Delft is dit project afgerond. Te gast was

onder anderen minister Maria van der

Hoeven van Onderwijs.

De doelstelling van het project was om

leerlingen minder kans te laten lopen op

ongevallen met ernstig letsel. De scholen

kregen opdracht om maatregelen te
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Ruime meerderheid 
voor oprichting WPO

VOS/ABB-leden in het primair onder-

wijs stemmen in met de oprichting

van de Werkgeversvereniging

Primair Onderwijs (WPO). Dit blijkt 

uit de resultaten van de enquête die

VOS/ABB hierover heeft gehouden.

Bijna de helft van de schoolbesturen

(45%) heeft de enquête ingevuld en

teruggezonden. Opvallend is dat vrij-

wel iedereen ‘ja’ heeft ingevuld bij de

vraag naar de oprichting van de

WPO.

Begin april sprak VOS/ABB met de andere

werkgeversorganisaties voor het onder-

wijs de intentie uit om te komen tot een

federatieve werkgeversvereniging voor

collectieve werkgeverszaken in het primair

onderwijs. Op deze manier kan het primair

onderwijs optreden als één krachtige

gesprekspartner in de onderhandelingen

met de overheid en vakbonden. 

De ledencommissie arbeidsvoorwaarden

primair onderwijs van VOS/ABB oordeel-

de al eerder positief over de oprichting

van de WPO. Nu is duidelijk geworden dat

het initiatief op brede steun van de leden

mag rekenen. Daarom zal in november

van dit jaar op de algemene ledenverga-

dering een voorstel worden gedaan tot

wijziging van de statuten. Dit is nodig om

de bevoegdheid CAO’s aan te gaan over

te dragen aan de WPO.

Eén sectororganisatie

Wij hebben de leden ook gevraagd of

VOS/ABB zich in zou moeten zetten voor

het oprichten van één sectororganisatie

(van alle denominaties) in het primair

onderwijs met een rechtstreeks lidmaat-

schap voor alle besturen en instellingen.

Ook hierop hebben de leden gereageerd

met een volmondig ‘ja’. 

In het voortgezet onderwijs heeft VOS/ABB

al een enquête uitgezet over de uitgangs-

punten voor de sectororganisatie VO,

waarop positief is gereageerd. De mening

van de leden is van grote betekenis voor

de wijze waarop VOS/ABB de gesprekken

over de sectororganisatie voortzet, vooral

als het gaat over de vormgeving van 

zo’n organisatie. De uitgangspunten van

VOS/ABB zijn hierbij het uitgangspunt. 

Het onderzoeksrapport ‘Ledenraad-

pleging oprichting werkgeversvereniging 

primair onderwijs’ is te downloaden op

www.vosabb.nl bij het nieuwsbericht over

dit onderwerp onder het kopje ‘Meer

nieuws’. 


Overleg gewichtenregeling
opgeschort 

De onderwijswerkgevers- en werk-

nemersorganisaties hebben het 

overleg met het ministerie van OCW

over de nieuwe gewichtenregeling

opgeschort. Verder praten heeft

voorlopig geen zin, zegt manager

verenigingszaken Joop Vlaanderen

van VOS/ABB. ‘Eerst moet duidelijk

worden wat het standpunt van de

Tweede Kamer is’. 

De nieuwe gewichtenregeling, zoals

minister Maria van der Hoeven die wil

invoeren, gaat vooral ten koste van de

scholen met veel allochtone leerlingen.

Doordat het ministerie voor deze zoge-

noemde 1.9-leerlingen minder geld

beschikbaar wil stellen, zullen zogenoem-

de zwarte scholen minder aandacht aan

achterstandsleerlingen kunnen besteden.

De nieuwe regeling zal ook tot gevolg

hebben dat honderden leerkrachten hun

baan zullen verliezen.

Een ander groot bezwaar is de taaltoets

die de minister wil invoeren voor kleuters.

Deze taaltoets is bedoeld om te kijken of

zogenoemde 1.2-leerlingen in aanmerking

komen voor gewicht van 2.4. VOS/ABB

en de andere betrokken organisaties zien

niets in deze taaltoets. 

De operatie gaat, afgezien van de admi-

nistratieve rompslomp, miljoenen euro’s

kosten, terwijl het slechts om circa 3000

leerlingen gaat. 

VOS/ABB gaf eerder te kennen dat de

overgangsperiode van drie jaar, die de

minister voor de regeling wil invoeren,

veel te kort is. Het voorstel is om een

overgangsperiode van acht jaar in te stel-

len en om de nieuwe regeling van onderaf

in te voeren. De jongste kleuters zouden

dus onder de nieuwe gewichtenregeling

moeten vallen en de huidige leerlingen

zouden het gewicht dat ze nu hebben,

moeten behouden. Dit is simpeler uitvoer-

baar en stelt de basisscholen in staat de

nieuwe regeling zonder ontslagen in te

voeren.

VOS/ABB werkt met de andere onderwijs-

werkgeversorganisaties en de vakbonden

aan een petitie die volgens plan volgende

week dinsdag 21 juni aan de vaste kamer-

commissie voor onderwijs zal worden

overhandigd. De vaste kamercommissie

zal op donderdag 23 juni over de nieuwe

gewichtenregeling debatteren. 

De initiatiefnemers van de petitie hopen

de Tweede-Kamerleden duidelijk te 

kunnen maken dat de plannen van de
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minister zullen leiden tot een kwalitatieve

kaalslag in het primair onderwijs, vooral in

de oude wijken in de (grote) steden. 

De sector heeft naar de mening van

VOS/ABB al te veel te lijden gehad onder

bezuinigingen van het kabinet, zoals 

eerder het schrappen van Onderwijs in

Allochtone Levende Talen (OALT) en de

subsidie voor Instroom-Doorstroombanen

(ID’ers). 

Afhankelijk van de uitkomst van het 

debat van de vaste kamercommissie voor

onderwijs en de wil van de minister om

verandering te brengen in haar plannen,

zullen de betrokken onderwijsorganisaties

besluiten of verder praten over de nieuwe

gewichtenregeling nog zin heeft.

Informatie: Joop Vlaanderen, 

0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl


Kamer akkoord met hoofdlijnen
WMS

De Tweede Kamer heeft in hoofdlijnen

ingestemd met de nieuwe mede-

zeggenschapswet. 

Dat is de uitkomst van overleg tussen

de vaste kamercommissie voor

onderwijs en minister Maria van der

Hoeven van OCW. 

Het overleg tussen de commissie en de

minister had plaats op donderdag 9 juni.

Onderwerp was de ‘Eindrapportage wet

medezeggenschap scholen’ (WMS). De

Kamer besteedde vooral aandacht aan de

faciliteitenregeling voor de MR, de koppe-

ling tussen het lidmaatschap van de MR

en GMR, de instelling van een landelijke

geschillencommissie en de mogelijkheid

om ontheffing te krijgen van toepassing

van de medezeggenschapswet. 

Nu de Kamer het licht op groen heeft

gezet, werkt de regering een concreet

wetsvoorstel uit. Dit voorstel zal naar ver-

wachting in januari bij de Tweede Kamer

worden ingediend. De WMS zal dan als

opvolger van de WMO in 2007 in werking

treden.

Kern van de WMS is dat de huidige opzet

van gezamenlijke medezeggenschap

(ouders, leerlingen en personeelsleden in

een raad) blijft bestaan. 

Tegelijkertijd zal de wet de mogelijkheid

bieden dat het bevoegd gezag en de MR

in onderling overleg kunnen besluiten de

opzet en inrichting van de medezeggen-

schap af te stemmen op de eigen situatie

en wensen. 

Meer informatie in het bericht over dit

onderwerp op www.vosabb.nl onder 

het kopje ‘Meer nieuws’. 

Informatie: Klaas te Bos, 

0348-405227, ntebos@vosabb.nl 


‘Meer aandacht voor levens-
beschouwing’

Het openbaar onderwijs moet meer

aandacht besteden aan godsdienst

en levensbeschouwing. Dat zegt

Ruud Pet, bovenschools directeur

openbaar onderwijs Almere.

Pet kwam met zijn uitspraak op de confe-

rentie ‘Islamitisch onderwijs ingeburgerd’,

die eerder deze maand op initiatief van

de islamitische besturenorganisatie ISBO

plaatshad in Utrecht. Hij stipte artikel 46

uit de WPO aan, waarin staat dat het

openbaar onderwijs moet bijdragen 

‘aan de ontwikkeling van de leerling met

aandacht voor de godsdienstige, levens-

beschouwelijke en maatschappelijke

waarden’.

Pet vindt dat het openbaar onderwijs 

dit artikel meer handen en voeten moet

geven om de leerlingen kennis te laten

nemen van de diversiteit aan godsdien-

sten met als doel het tonen van respect

voor elkaar. Hij omschreef de openbare

school als een ontmoetingsplaats voor

meerdere culturen met ruimte voor de

ander.

Talenten in balans

Op de conferentie waren onder anderen

ook minister Maria van der Hoeven van

Onderwijs en voorzitter Fons van Wieringen

van de Onderwijsraad aanwezig. Van der

Hoeven zei dat het onderwijs, dus ook dat

op islamitische grondslag, tot taak heeft

om ‘talenten van kinderen te ontwikkelen

met aandacht voor de identiteit, en dat

alles in balans’. 

Van Wieringen ging in op burgerschap,

dat volgens hem bestaat uit het kunnen

onderhouden van drie soorten gesprek-

ken: binnen de eigen gemeenschap, 

tussen gemeenschappen en uiteindelijk

over het geheel heen. Deze lijn gaat van

‘schoolburgerschap’ naar ‘maatschap-

pelijk burgerschap’ en ten slotte naar

staatsrechtelijke vorming. Dit laatste vatte

Van Wieringen samen in de Franse term

‘le citoyen de l’état’. 

Een uitgebreid verslag van de bijeen-

komst staat in de rechterkolom naast dit

bericht op www.vosabb.nl onder het

kopje ‘Meer nieuws’. 

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231,

sbaas@vosabb.nl of Ans Schipper, 

0348-404807, aschipper@vosabb.n
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VOS/ABB: budget voor 
schoolboeken móet omhoog!

Door de hoge prijzen van school-

boeken werken veel basisscholen

met verouderde methoden, blijkt uit

onderzoek van TNS NIPO. 

Een slechte zaak, vindt VOS/ABB-

directeur Philip Geelkerken. 

De scholen kunnen er volgens hem

echter niets aan doen. 

Hij benadrukt dat het ministerie 

met meer geld over de brug moet

komen.

Basisscholen hebben te maken met een

budget voor materiële bekostiging, dat

niet meegroeit met de stijgende boeken-

prijzen. 

Bovendien is dit budget bedoeld voor 

de gehele materiële bekostiging, dus niet

alleen voor vervanging van de methodes,

maar ook voor de aanschaf van meu-

bilair en het bekostigen van verwarming,

schoonmaak en de inrichting van het

gebouw. Geelkerken benadrukt dat 

scholen keuzes moeten maken. 

De budgetten worden sinds 20 jaar op

dezelfde manier berekend. Er wordt uit-

gegaan van een afschrijvingstermijn van

acht jaar voor lesmethodes. In de praktijk

blijkt dat 44% van de schoolboeken elf

jaar of ouder is. 

Scholen vervangen de boeken dus niet na

acht jaar. Dit komt doordat schoolboeken

steeds duurder worden. Door gewijzigde

didactische inzichten is de opzet van

methodes veranderd. Er zijn werk-

boekjes, kopieermappen of cd-roms 

bijgekomen. 

De budgetten zijn weliswaar geïndexeerd,

maar de prijscompensatie hield de afgelo-

pen jaren zeker geen gelijke tred met 

de stijgende boekenprijzen. Scholen 

kunnen simpelweg van hun budget min-

der methodes kopen dan het ministerie

berekent. Ze moeten soms een paar jaar

sparen om een methode te kunnen 

vervangen.

Geelkerken voorziet nog geen verbetering.

Integendeel, het kan alleen maar erger

worden, denkt hij, want minister Maria

van der Hoeven van Onderwijs heeft

onlangs de afschrijvingstermijn van basis-

schoolmethodes verlengd van acht naar

negen jaar. 

Dit betekent dus dat veel kinderen nog

lang les zullen krijgen uit aardrijkskunde-

boeken waarin de DDR en Joegoslavië

staan vermeld, en misschien ook wel uit

rekenboeken die uitgaan van de gulden.

Als de minister dit probleem wil oplossen,

zegt Geelkerken, moet zij de afschrijvings-

termijn van schoolboeken verkorten en de

budgetten verhogen. 

Informatie: Philip Geelkerken, 

0348-405215, pgeelkerken@vosabb.nl


Blijvende onzekerheid 
over budget

Het budget voor personeels- en

arbeidsmarktbeleid voor het school-

jaar 2005-2006 is nog steeds niet

bekend.

Op een vraag van VOS/ABB waarom het

budget nog steeds niet is gepubliceerd,

antwoordde Cfi dat de berichtgeving naar

de schoolbesturen is vertraagd vanwege

intern beraad over de financiële middelen. 

Vorig jaar is aangekondigd dat het budget

voor versterking van bestuur en manage-

ment met ingang van het schooljaar 2005-

2006 wordt opgenomen in het budget

voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. 

Cfi heeft aangekondigd dat voor het

komend schooljaar het budget voor ver-

sterking van bestuur en management 

toch apart zal worden toegekend. Cfi ver-

wacht voor de zomervakantie alsnog met

berichtgeving over dit budget te komen. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Wachttijd directeur bij groei 
vervallen

Het Convenant Beloning Schoolleider

PO besteedt geen aandacht aan de

directeur van een gegroeide school

die drie jaar moet wachten voor

bevordering naar de DB-schaal. 

Dit probleem is met terugwerkende

kracht per 1 augustus 2004 

opgelost.

In het Convenant staat dat kleine basis-

scholen met een y-waarde tot en met 

199 extra geld krijgen om bijvoorbeeld de

directeur naar schaal DB te bevorderen.

Directeuren van basisscholen, waarvan 

de y-waarde boven de 199 is gekomen,

moesten echter drie jaar wachten om van

de DA- naar de DB-schaal door te groeien

(zie artikel 127, lid 1, Rechtspositiebesluit

WPO/WEC).

De minister van OCW heeft besloten om

het artikel aan te passen. De wachttijd is

met terugwerkende kracht per 1 augustus

2004 vervallen. Schaal DB blijft van toe-

passing zolang de betrokkene dezelfde

functie aan dezelfde school of scholen

blijft uitoefenen.
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De directeur heeft geen recht op een

bevorderingsperiodiek.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Spaarloon ook voor 
kinderopvang

De geblokkeerde spaarloongelden

kunnen worden ingezet voor de kos-

ten van kinderopvang. Hiertoe wordt

de spaarloonregeling PO met terug-

werkende kracht tot 1 januari 2005

aangepast. 

Het spaarloon mag voor een beperkt 

aantal doelen worden gedeblokkeerd. 

Met ingang van 1 januari is een nieuw

bestedingsdoel toegevoegd, namelijk de

kosten van kinderopvang, zoals bedoeld

in de Wet kinderopvang. 

Het bedrag waarover de werknemer 

binnen de spaartermijn van vier jaar mag

beschikken, bedraagt maximaal de eigen

bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Deblokkering van het spaarloon was al

mogelijk voor aankoop van een eigen

woning en voor de betaling van bepaalde

verzekeringspremies. 

De werkgever heeft voor de spaarloon-

regeling veelal een contract afgesloten

met een spaarinstelling. 

De werkgever zal dit nieuwe bestedings-

doel moeten opnemen in het contract.

Dat kan door een brief te sturen aan 

de spaarinstelling waarin deze mogelijk-

heid tot deblokkeren wordt aange-

geven. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


OALT-pilots van start 
in september

Het bestuur van het Participatiefonds

(Pf) het besloten een aantal pilots te

beginnen om werkloze ex-OALT-leer-

krachten zo snel mogelijk weer aan

het werk te krijgen.

Het aantal werkloze OALT-leerkrachten

blijft groter dan verwacht. Voor het minis-

terie van OCW was dit aanleiding om met

het bestuur van het Pf te gaan praten over

de mogelijkheid om met intensieve reïnte-

gratieactiviteiten de ww-kosten terug te

dringen. 

Het is de bedoeling om na screening 

van ongeveer 250 OALT-leerkrachten er

minstens 100 te laten deelnemen aan de

pilots. De screening zal in juli en augustus

plaatsvinden, zodat de pilots in septem-

ber kunnen beginnen. 

Loyalis is bereid een deel van de publieke

financiering voor de reïntegratieactiviteiten

beschikbaar te stellen. De mogelijkheid

bestaat dat per september in totaal vier

pilots van start gaan in Amsterdam, 

Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.


LISBO-project groot succes

Het is ruim twee jaar geleden dat het

LISBO-project (Lees Impuls (Speciaal)

Basis Onderwijs) van start ging op

acht SBO-scholen. Het doel van dit

project is om de resultaten op het

gebied van vlot lezen en woorden-

schat te verbeteren. Inmiddels is het

project uitgegroeid tot een groot

succes, ook binnen het reguliere

onderwijs.

In het LISBO-project is gekozen om de

leesresultaten in het speciaal basisonder-

wijs te verbeteren door het leescurriculum

en de instructiepraktijk van de leraren te

veranderen. Leerlingen worden niet eerst

uitvoerig gediagnosticeerd om te kunnen

vaststellen waar het probleem zit. 

Zwakke lezers gaan immers niet vooruit

door ze te diagnosticeren, maar door

interventies.

Kijkend naar het tweeledige doel, het

bereiken van vlot lezen en het vergroten

van de woordenschat, betekent dit con-

creet dat er doelgericht onderwijs plaats-

vindt. Om vlot lezen bij kinderen te berei-

ken zijn onder meer voldoende tijd en

directe instructie nodig. Andere belang-

rijke punten zijn ondersteunend en her-

haald lezen, voorlezen, een goed leesaan-

bod en (indien mogelijk) betrokkenheid

van ouders.

Ook is een grote woordenschat van

belang. Lezers begrijpen immers niet 

wat ze lezen als ze de betekenis van de

meeste woorden in de tekst niet kennen.

Anderzijds stagneert de ontwikkeling van

de woordenschat als kinderen niet goed

kunnen lezen.

Resultaten 

De Universiteit van Utrecht heeft het

LISBO-project in de periode 2003-2005

geëvalueerd. De centrale vraag in deze

evaluatie was deze: wat schieten leerlingen

er mee op? De evaluatie laat zien dat op

het gebied van vlot lezen 94% van de

totale groep van 193 kinderen profiteerde

van de leesinterventies. 
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Momenteel wordt onderzocht of de inter-

venties ook voor de zeer moeizame lezers

effectief waren. Komend najaar zal hier

meer over bekend worden. Dan zal ook

een onderzoeksrapport verschijnen, dat

laat zien of de kinderen voldoende profi-

teerden van de aandacht voor woorden-

schat.

Het LISBO-project heeft aangetoond 

dat zwakke lezers in één schooljaar met

gemiddeld twee AVI-niveaus vooruit 

kunnen gaan. Ook werd duidelijk dat het

grootste deel van de kinderen profiteerde

van doelgericht onderwijs in vlot lezen.

Daarnaast benadrukt het LISBO-project

nogmaals het belang van de leerkracht

voor de uiterst zwakke lezer. Het is mede

om die reden dat in het Activiteitenplan

voor het komende jaar verspreiding en

implementatie van de LISBO-aanpak door

WSNS Plus hoog op de agenda staat.

Informatie: Roel Weener, 

0348-405280, info@wsnsplus.nl


Foto-oproep onderwijskansen-
scholen

De projectorganisaties WSNS Plus 

en Onderwijsachterstandenbeleid

organiseren op woensdag 16 novem-

ber een symposium over Onderwijs-

kansenscholen. Onderdeel is een

expositie, waarvoor onderwijskansen-

scholen zelf foto’s kunnen insturen.

Er worden tien onderwijskansenscholen

gekozen die zichzelf mogen laten zien

door het oog van een digitale camera.

Overigens mogen zij deze digitale camera

na het project houden. De opvallendste

foto’s krijgen een plaats op de expositie.

Daarnaast worden ze geplaatst in de

Standaard. Ook komt er een speciale

muurkrant.

Het gaat in deze wedstrijd niet om die ene

perfecte foto, hoewel scherpte, compositie

en creativiteit natuurlijk wel belangrijk zijn.

Het gaat vooral om een totaalbeeld van

de werkelijkheid, zoals de onderwijskan-

senscholen die zelf zien. Daarom mogen

scholen meerdere foto’s insturen. 

De sluitingsdatum is 15 september.

Informatie: Roel Weener, 

0348-405280, fo@wsnsplus.nl


Workshop over kwaliteits-
management

Het opstellen van kwaliteitsbeleid

hoeft niet moeilijk te zijn. Het is 

vooral de uitvoering die problemen

oplevert. Te vaak blijkt het kwaliteits-

besef onder personeel een zorgpunt.

Ton Leinse, senior consultant bij

VOS/ABB Consulting, en Rein ten

Have, kwaliteitsmanager bij Scholen-

groep Cambium in Zaltbommel, 

organiseren een workshop over dit

onderwerp. 

In de workshop ‘Kwaliteitsmanagement:

hype of must?’, die is gepland voor don-

derdag 8 september, staat het verband

tussen kwaliteitsmanagement en kwali-

teitsbesef centraal. Ton Leinse komt met

informatie over het invoeringstraject, de

veranderingsprocessen en het managen

van trajecten binnen de organisatie. 

‘Kwaliteit realiseert men niet vanachter

het bureau’, zegt Leinse. ‘Kwaliteit moet

bij het personeel tussen de oren zitten.

Willen de doelstellingen worden bereikt,

dan dient het plan niet te worden verkocht,

maar moet het uit overtuiging worden

aangenomen.’

De workshop is informatief, pragmatisch

en interactief. De deelnemers delen 

ervaringen met elkaar. In groepsverband

worden oefeningen gedaan. Planning van

het veranderingsproces, bepaling van

normen, borging van kwaliteit en evaluatie

van processen en meetmethodieken: al

deze aspecten komen aan de orde.

’Kwaliteitsmanagement: hype of must?’,

donderdag 8 september, 13:30-16:30 uur,

kantoor VOS/ABB in Woerden. 

Kosten: € 100,– per deelnemer.

Aanmelden: Adriënne Severs-Van Maurik,

0348-405298, asevers@vosabb.nl, 

of via het aanmeldformulier op

www.vosabbconsulting.nl (Kenniscentrum).

Informatie: Ton Leinse, 06-53165254,

aleinse@vosabb.nl


Lelyschool wint Unicef-
rugzakjes

De leerlingen van de Dr. ir. C. Lely-

school in Hilversum hebben knalrode

rugzakjes met de opdruk ‘Wij zijn 

een wereldklas!’ cadeau gekregen.

Het was de hoofdprijs in de jaarlijkse

verloting van VOS/ABB onder de

leden die meedoen met het project

Wereldklassen van Unicef. 

‘Ze zien er fantastisch uit, echt cool’ en

‘perfect voor de avondvierdaagse’, zo

reageerden de kinderen. 

In de rugzakjes zaten onder meer een pen

van Unicef, iets te drinken en een blad

van Kids United.
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De Dr. ir. C. Lelyschool is al jaren actief

voor Unicef. Al vijftien jaar wordt steeds

iets op touw gezet voor dit goede doel.

‘Het is hier gewoon traditie om iets te

doen voor Unicef’, vertelt Meep Woudstra,

coördinator van de Unicef-acties. ‘Vorig

jaar hebben we ons aangemeld voor het

project Wereldklassen. Een goed project,

waardoor we nog beter materiaal van 

Unicef krijgen’.

Meer over het project Wereldklassen op

www.vosabb.nl

Informatie: Betty Smits-Van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Folder over VOS/ABB 
Verzekeringspakket

Bij deze nieuwsbrief zit een folder

over het VOS/ABB Verzekeringspak-

ket. Het is de vierde publicatie in de

serie folders over ledenvoordeel.

Net als in de vorige drie publicaties 

(over gebouwenbeheer, verzuimaanpak

en energie) gaat het hier om een geza-

menlijk aanbod van VOS/ABB Consulting

en een externe partner. 

Leden kunnen hier hun voordeel mee

doen. 

In dit geval heeft VOS/ABB afspraken

gemaakt met Aon Verzekeringen voor 

een pakket verzekeringen dat specifiek is

samengesteld voor scholen. 

Omdat de leden van VOS/ABB een

inkoopcollectief vormen, kan het tarief

heel scherp zijn.

De folder bevat nadere informatie over het

pakket. Ook zit er een aanvraagformulier

in, waarmee leden snel een offerte kunnen

aanvragen. Dat kan ook via www.vosabb.nl 

(rubriek ledenservice, verzekeringen).

Informatie: Aon Verzekeringen, 

afdeling klantenadvies, 010-4488845

of VOS/ABB Consulting, 0348-405200,

info@vosabbconsulting.nl
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Wilt u voortaan elke twee weken op woensdag al op de hoogte zijn 

van de laatste ontwikkelingen op gebied van bestuur en management 

van het onderwijs?

NEEM EEN GRATIS ABONNEMENT 
OP ONZE E-MAILNIEUWSBRIEF

Met links naar berichten op www.vosabb.nl

Aanmelden kan via webmasters@vosabb.nl

Vermeld duidelijk uw naam en organisatie en het mailadres 

waar de e-mailnieuwsbrief naartoe moet




