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'Zonder extra geld geen passend onderwijs' 
 
Echt passend onderwijs kan niet optimaal worden ingevoerd als er niet meer 
budget komt. Deze dringende boodschap heeft VOS/ABB vandaag, mede 
namens zeven andere onderwijsorganisaties, aan de Tweede Kamer verstuurd. 
 
In het invoeringsplan Passend Onderwijs heeft staatssecretaris Sharon Dijksma 70 
miljoen euro uitgetrokken. Eerder hadden de organisaties berekend dat er ca. een 
miljard euro nodig is om Passend Onderwijs zo in te voeren dat er een kwalitatief 
hoogstaand aanbod voor elk kind kan worden gerealiseerd. Nu er 930 miljoen minder 
wordt uitgetrokken, luiden de organisaties de noodklok. Als ook de Tweede Kamer 
straks besluit dat er niet meer geld komt voor deze taak, dan zullen de ambities 
moeten worden bijgesteld, zo schrijven de organisaties. 
 
'Spoor bijster' 
In hun brief berekenen zij dat met een structureel bedrag van 20 euro per leerling net 
iets meer dan 0,1 formatieplaats per school kan worden ingericht. "Als daar alles van 
gerealiseerd moeten wat in het invoeringsplan wordt genoemd, is er volgens ons 
iemand het spoor bijster", aldus de brief. De organisaties zeggen ook het 
'onaanvaardbaar' te vinden om tot bevriezing van middelen voor kwetsbare leerlingen 
over te gaan. "Wij begrijpen dat de groei moet worden omgebogen. Dat zal echter 
moeten plaatsvinden vanuit een onderwijskundig perspectief, niet vanuit een 
financieel paradigma".  
 
De organisaties doen een ernstig beroep op de Kamerleden om bij de voorjaarsnota 
(als de cijfers van 1 oktober 2007 bekend zijn) tot een betere oplossing te komen. Op 
19 december vergadert de Vaste Kamercommissie Onderwijs over het 
invoeringsplan Passend Onderwijs. 
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De volledige brief, die naast VOS/ABB is ondertekend door AVS, AOC-raad, 
Besturenraad, LVGS, VBS, VGS en VO-raad, kunt u downloaden uit de rechterkolom 
naast dit bericht op www.vosabb.nl (dossiers>Passend Onderwijs). 
 
 
Definitieve Londo-bedragen voor 2008 
 
De jaarlijkse brochure met de nader uitgewerkte programma's van eisen is 
gereed. Hierin staan de definitieve bedragen die gelden voor 2008. Het is 
pijnlijk duidelijk dat de staatssecretaris niet ingaat op de evaluaties van de 
programma's, waaruit bleek dat een aantal van deze bedragen absoluut te laag 
is. Ze negeert de evaluaties. 
 
De bekendmaking van de definitieve bedragen heeft ook geleid tot bijstelling met 
enkele cent bijgesteld in het eerder uitgebrachte Londo instrument voor de 
basisschool resp. de SBO. De veranderingen zijn echter zo gering dat de versie 
hetzelfde is gebleven. Zie daarvoor de Toolbox.  
 
De brochure basisonderwijs omvat zowel de bedragen van de Materiële 
Instandhouding (MI) voor de basisscholen en de SBO’s als de bekostigingsbedragen 
voor de materiële exploitatie van de samenwerkingsverbanden WSNS.  
 
De complete brochure kunt u downloaden uit de rechterkolom naast dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossiers>Financiën). 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl. 
  
 
VOS/ABB bouwt aan nieuwe website 
 
VOS/ABB bouwt aan een nieuwe website, die volgens plan in februari online 
gaat. Daarmee wordt www.vosabb.nl sneller, terwijl de navigatie eenvoudiger 
wordt. De nieuwe website krijgt een eigentijds uiterlijk en biedt directe toegang 
tot de websites van Consulting en ECOO. 
 
De bouw van een nieuwe website is nodig omdat het aantal bezoekers het afgelopen 
jaar zo is toegenomen dat dit in het huidige systeem soms tot technische problemen 
leidt. In januari van dit jaar had www.vosabb.nl ruim 28.000 unieke bezoekers per 
maand, in september was dit getal gestegen tot 36.395, met een top in juni toen er 
52.822 unieke bezoekers kwamen.  
 
Met name op de maandag, de dag waarop de e-mailnieuwsbrief wordt verzonden, 
vertonen de statistieken uitschieters naar soms wel 2500 bezoekers per dag. Die 
belasting maakt de huidige site soms traag; de nieuwe website kan deze 
bezoekersaantallen aan.  
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Meer mogelijkheden 
Niet alleen de techniek verbetert, de website krijgt ook meer functionaliteiten. Leden 
krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om via 'Mijn VOS/ABB' hun eigen gegevens in te 
voeren. Op uw persoonlijke pagina kunt u straks een eigen wachtwoord kiezen of uw 
e-mailadres veranderen.  
 
Wat uiteraard niet verandert op de nieuwe website, is de actualiteit van 
www.vosabb.nl. Elke dag al het onderwijsnieuws dat relevant is voor schoolleiding en 
bestuur.  
 
Leden van VOS/ABB ontvangen in januari nader bericht over de nieuwe website, de 
veranderingen en het exacte tijdstip waarop de site online gaat.  
 
 
Rinnooy Kan in Over Onderwijs nr. 6 
 
Het decembernummer van Over Onderwijs is deze week verschenen. Het bevat 
onder meer een interview met Alexander Rinnooy Kan, die daarin zegt dat een 
goed management heel belangrijk is voor het onderwijs. Andere onderwerpen 
in dit nummer: school en bioritme, betaalde pleinwacht en een 
miljoenenvoordeel door samenwerking. 
 
Het miljoenenvoordeel wordt behaald in Zeeland, waar zestien onderwijsinstellingen 
een gezamenlijke inkooporganisatie hebben opgericht. Het artikel, waarin rector 
Toine Wevers van Pontes Het Goese Lyceum vertelt hoe de nieuwe organisatie 
werkt, staat op bladzijde 12/13.  
 
Pittig debat 
Ook in dit nummer een prikkelend debat over de feminisering van het primair 
onderwijs. Gerda Geerdink, hoofddocent pabo in Arnhem, verdedigt hier haar stelling 
dat de feminisering leidt tot minder vakinhoud, omdat vrouwen meer gericht zijn op 
de kinderen en de sfeer, en minder op de inhoud van de vakken. Tegenover haar 
staat Mineke van Essen, hoogleraar in Groningen, die deze stelling 'te gek voor 
woorden' vindt. Op deze website kunt u mee-debatteren en er wordt inmiddels al flink 
gestemd op de poll 'Met wie bent u het eens?' 
 
Overige onderwerpen in dit nummer: 
* een kleurrijke school in Tiel (blz. 7) 
* andere dagindeling op een school in Gouda (blz 10) 
* reorganisatie van een school in Amsterdam (blz 14) 
* interview met Guido Beckers van Het Kwadrant in Weert (blz 18) 
* binnenkijken in een rijksmonument ni Den Haag (blz 20) 
* een professionele leergemeenschap in Helmond en omgeving (blz 22) 
* de vijf vragen gesteld aan Con Smith uit Berlicum (blz 24) 
* betaalde pleinwacht in Tilburg (blz 25) 
* een incompany-workshop in Amsterdam (blz 29) 
 
Het blad is op 12 december aan alle leden van VOS/ABB toegestuurd. Het magazine 
is op www.vosabb.nl (publicaties>Over Onderwijs) online te lezen.  
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Plasterk blijft bij prestatiebeloning 
 
Minister Plasterk blijft van mening dat een hoger loon voor hoger opgeleide 
leraren geen automatisme moet zijn. Dat had de commissie Rinnooy Kan, die 
hem adviseerde, wel aanbevolen. De minister geeft echter de voorkeur aan 
prestatiebeloning. 
 
Dit zei hij donderdag 13 december tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting 
en het actieplan LeerKracht in de Tweede Kamer. 'Een hoger opgeleide leraar is niet 
per definitie ook een betere leraar is", aldus Plasterk. Hij wil dat schoolbesturen 
beslissen over loonsverhoging in relatie tot prestatie. Wel moet een schoolbestuur 
het duidelijk kunnen verantwoorden als een leraar die een hogere bevoegdheid haalt, 
geen promotie krijgt naar een hogere beloningsschaal.  
 
Naast de prestatiebeloning komt er een verbetering van arbeidsvoorwaarden, 
waardoor lerarensalarissen sneller gaan stijgen. Dit zullen de leraren volgens 
Plasterk snel gaan merken, met salarisstijgingen van gemiddeld 6,5 procent in het 
basisonderwijs en 10 procent in het voortgezet onderwijs.   
 
In de Tweede Kamer benadrukte Plasterk ook dat de beloning van nieuwe 
bestuurders in het onderwijs moet voldoen aan de zogenoemde 'Balkenende-norm'. 
Dat betekent dat deze bestuurders niet meer mogen verdienen dan 185.000 euro per 
jaar. 
 
Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de minister. Alleen de SP blijft zich 
verzetten; deze partij wil een vaste koppeling tussen opleidingsniveau en salaris. De 
SP maakte ook bezwaar tegen het voorstel om te bezuinigen op de ouderenregeling 
(de Bapo) om de loonsverhoging voor de leraren te kunnen financieren. Plasterk 
vindt dat oudere leraren langer door moeten werken, ook met het oog op het 
lerarentekort. De Algemene Onderwijs Bond heeft kritiek op het plan; de VO-Raad 
steunt Plasterk, zo blijkt uit een artikel vandaag in Trouw. De minister denkt in open 
overleg met de bonden tot overeenstemming te kunnen komen. 
 
Plasterk gaf in zijn betoog verder aan dat hij deze kabinetsperiode niet wil morrelen 
aan het vmbo. "Er komen geen grote stelselwijzigingen, we gaan het vmbo niet 
opheffen en we gaan ook geen scholen splitsen", aldus de minister. Net als zijn 
voorgangster Maria van der Hoeven kiest hij voor rust in het onderwijsveld. 
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AOb wil overleggen met Plasterk 
 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) wijst het lerarenplan van minister Plasterk 
af, maar wil er wel nader overleggen. Dat is de uitkomst van de 
ledenraadpleging van de AOb van vrijdag 14 december.  
 
Veel leden van de AOb geloven niet dat de leraar echt zal profiteren van de 1,1 
miljard euro die Plasterk heeft voor zijn plan. “De uitnodiging om te praten met de 
minister grijpen we aan. Maar dan een echt overleg en niet op basis van een dictaat”, 
laat Gerrit Stemerding, bestuurslid en actiecoördinator van de bond, weten. De 
stakingskas is geopend, meldt hij. 
 
Plasterk is blij dat alle betrokkenen nu bereid zijn het overleg met hem aan te gaan. 
Hij verwacht met de bonden tot een akkoord te komen over een versterking van het 
beroep van leraar.  
 
De bond vindt het onjuist dat salarisverhogingen worden uitgesmeerd tot 2020 en de 
verkorting van de salarislijnen over twee kabinetsperioden. Een groot deel van het 
extra budget komt bovendien terecht bij de schooldirecties, aldus de bond. Verder 
wekt de afschaffing van de Baporegeling voor oudere leraren in het primair onderwijs 
veel verzet. De bond houdt volgende maand in het hele land bijeenkomsten om de 
leden te informeren over de voortgang van de onderhandelingen met de minister.  
 
 
 
Minder leerlingen in primair onderwijs 
 
Het aantal leerlingen in het primair onderwijs zal tot 2013 naar verwachting met 
60.000 afnemen. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft 
nagenoeg gelijk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn 
jongste bevolkingsprognose.  
 
Het CBS baseert zijn verwachting op het aantal geboorten sinds de eeuwwisseling. 
Het totale aantal jongeren van 0 tot 19 jaar zal tot 2013 met 100.000 dalen. De daling 
is het sterkst in de basisschoolleeftijden: 60.000. Het aantal kinderen jonger dan 4 
jaar neemt naar verwachting met 30.000 af. 
 
Voor het voortgezet onderwijs verandert er nauwelijks iets. Het aantal jongeren van 
13 jaar en ouder blijft de komende vijf jaar nagenoeg gelijk, verwacht het CBS. 
 
Meer informatie vindt u in dit bericht op www.vosabb.nl (dossiers>Werkgeverszaken).  
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Wijzigingen inzet bapo-uren 
 
Met ingang van 1 augustus 2007 zijn er veranderingen opgetreden in de bapo-
regeling voor het primair onderwijs. 
 
Een directielid, een onderwijsgevende of een onderwijsondersteuner met 
lesgebonden en/of behandeltaken, die daadwerkelijk bapo geniet, kan niet voor meer 
uren worden ingeroosterd dan de 930 lesgebonden uren minus de lesgebonden 
bapo-uren (104 of 208 bij een normbetrekking). 
 
De uren van deze werknemer kunnen dus niet eerst worden aangevuld tot 1010 uur 
om daarna weer compensatieverlof te kunnen krijgen. Uitgangspunt van de Bapo is 
om de werkdruk te verlagen en de werklast te verminderen.  
 
Met ingang van 1 augustus 2006 is in hoofdstuk 2 van de CAO PO 2006-2008 
duidelijk gesteld dat de algemene arbeidsduur van een werknemer bij een 
normbetrekking 1659 uur op jaarbasis is. Hiervan is maximaal 930 uur lesgebonden. 
Een werknemer die gebruik maakt van de bapo kan niet 131 uur extra ingeroosterd 
worden, zoals in lid 7 van art. 2.1 van de CAO PO 2006-2008 staat aangegeven. Om 
te bevorderen dat zijn werktijd ook daadwerkelijk wordt verlaagd, dient deze 
werknemer dus maximaal 1659 uur – 170 uur = 1489 uur ingezet te worden op 
(school)jaarbasis.  
 
Voorbeeld: een leerkracht van 52 jaar dient maximaal ingezet te worden voor 930 – 
104 uur lesgebonden = 826 uur op jaarbasis. Dit betekent bij 39,2 schoolweken op 
jaarbasis, dat hij op weekbasis maximaal 21 lesgebonden uren ingezet kan worden. 
Ook kan een werknemer met bapo geen uitbreiding van de werktijdfactor boven de 
1,0 krijgen of deelnemen aan spaarverlof (zie in de errata de toelichting op art. 2.1, 
leden 7, 8 en 9 van de CAO PO en bijlage XI, art. 2 lid 5). De enige uitzondering voor 
uitbreiding is voor vervangingswerkzaamheden voor maximaal 1/3 van zijn bapo-
verlofuren (zie bijlage XI, art. 5). 
  
 
Anticumulatieregeling 
Bij gebruikmaking van de bapo-regeling worden nieuwe inkomsten uit arbeid 
geanticumuleerd. Dit betekent dat alle nieuwe inkomsten uit arbeid (dus zowel bij een 
verhoging van de werktijdfactor als bij extra verdiensten buiten het onderwijs) gekort 
worden op het salaris. Deze korting kan nooit meer bedragen dan het verschil tussen 
het salaris dat de werknemer zou verdienen met de bapo-korting van bijvoorbeeld 
340 uur (bij werktijdfactor 1 minus bapo-factor van 0,2049 x 35%) en het salaris dat 
hij zou verdienen als zijnde deeltijder met een werktijdfactor van 0,7951 (wtf 1 – 
0,2049). 
 
Ook geldt voor alle inkomsten, die op het moment van ingang  of van een uitbreiding 
die korter dan een jaar voor de ingangsdatum van het bapo-verlof liggen, de 
anticumulatieregeling van toepassing is. 
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Voorbeeld: 
Werknemer met een werktijdfactor 1  
Heeft 340 uur bapo-verlof  
Bruto salaris bij een volledige werktijdfactor    � 3000,--  
Inhouding op salaris = 35% over 340/1659 (= 0,2049)  � 215,15  
Salaris inclusief bapo-inhouding      � 2784,85  
Nieuwe inkomsten       � 500,--  
Salaris bij een wtf van 1 – 0,2049 = 0,7951    � 2385,30  
Maximaal te anticumuleren bedrag (2784,85 –2385,30)  � 399,55.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
 
 
 
Impuls brede school: 2500 combi-functies 
 
De staatssecretarissen Sharon Dijksma van OCW en Jet Bussemaker van VWS 
hebben de 'Impuls brede school' ondertekend. Hierin staat dat er 2500 
zogenoemde combinatiefuncties komen. 
 
De 'Impuls brede school' werd namens de gezamenlijke besturenorganisaties, 
waaronder VOS/ABB, ondertekend door Simon Steen. Andere ondertekenaars 
waren voorzitter Erica Terpstra van de sportkoepel NOC*NSF en vertegenwoordigers 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Cultuurformatie. 
 
Bij combinatiefuncties gaat het om mensen die in verschillende sectoren werken, 
terwijl ze in dienst zijn van één werkgever. Bijvoorbeeld muziekdocenten die zowel 
lesgeven op de muziekschool als op de brede school. 
 
 
 
Extra conciërges eerst in Vogelaar-wijken 
 
De basisscholen in de zogenoemde Vogelaar-wijken krijgen voorrang bij het 
aanstellen van conciërges. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sharon 
Dijksma aan de Tweede Kamer. 
 
Dijksma reageert met de brief op vragen die PvdA-fractieleider Jacques Tichelaar 
stelde tijdens de algemene politieke beschouwingen. Tichelaar wil dat er op elke 
basisschool een conciërge komt. 
 
De staatssecretaris wijst erop dat OCW in 2003 en 2006 al twee keer 25 miljoen euro 
extra heeft uitgetrokken voor onderwijsondersteunend personeel. Met dat geld kan 
elke basisschool volgens haar voor één dag per week een conciërge betalen.  
 
'Een vervolg op deze financiële impuls wordt momenteel uitgewerkt in het kader van 
het actieplan Leerkracht van Nederland', aldus Dijksma. Medio 2008 treedt een 
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stimuleringsregeling in werking, waarvoor aanvankelijk 12,5 miljoen euro en daarna 
structureel een budget van 20 miljoen beschikbaar komt.  
 
Basisscholen die het meest dringend behoefte hebben aan een conciërge, worden 
als eerste geholpen. 'Hierbij wordt voorrang gegeven aan basisscholen in de 
krachtwijken en de vier grote steden, vanwege hun specifieke problematiek', aldus de 
staatssecretaris.  
 
De brief van Dijksma is te vinden op www.vosabb.nl (dossiers>School en omgeving) 
in de rechterkolom van dit bericht.  
 
 
Leergang bewegingsonderwijs moet lichter 
 
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW wil de leergang vakbewaamheid 
bewegingsonderwijs lichter maken. In haar beleidsreactie op de evaluatie van 
de leergang staat ook dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn om de huidige 
praktische problemen rondom het bewegingsonderwijs op te lossen. 
 
Uit de evaluatie, die werd uitgevoerd door het Landelijk overleg opleidingen 
basisonderwijs (Lobo), kwam naar voren dat de meeste studenten de leergang als 
zwaar tot zeer zwaar ervaren. Ze vinden echter ook dat de investering de moeite 
waard is, omdat een brede bevoegdheid hun kansen op een baan als leerkracht 
vergroot. 
 
Staatssecretaris Dijksma heeft het Lobo een vervolgopdracht gegeven om uit te 
zoeken welke scenario's er mogelijk zijn om knelpunten weg te nemen. In haar 
beleidsreactie geeft ze aan dat de leergang lichter zou moeten worden. 
 
Knelpunten 
Uit de evaluatie blijkt ook dat ongeveer de helft van de scholen bereid is geld en tijd 
te investeren in leerkrachten die een brede bevoegdheid willen halen. Dat heeft te 
maken met organisatorische knelpunten. Zo moeten oudere leraren aak lessen 
overnemen van niet volledig bevoegde nieuwe personeelsleden. 
 
Dijksma vindt dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de 
praktische problemen. De besturen moeten volgens haar met modern 
personeelsbeleid inspelen op de voorkeuren en specialisaties van huidige en nieuwe 
leerkrachten. Er is volgens haar veel winst te boeken met het optimaal inzetten van 
verschillend personeel. 
 
Ciossers/Lobossers 
Opvallend is ook dat de staatssecretaris het aan de schoolbesturen overlaat om 
zogenoemde Ciossers/Lobossers zelfstandig voor bewegingsonderwijs in te zetten. 
Ze neemt de betreffende passage uit het mbo-kwalificatiedossier 'Sport en bewegen' 
over, waarin staat dat het bevoegd gezag zelf bepaalt hoe de zelfstandigheid wordt 
ingevuld. 
 



����
Nieuwsbrief PO nr. 39 – 17 december 2007 

 

9 

Senior beleidsmedewerker Hans van Willegen van VOS/ABB heeft een 
achtergrondartikel over deze kwestie geschreven. Dit artikel staat in de rechterkolom 
van dit bericht op www.vosabb.nl (dossiers>Werkgeverszaken). Daar vindt u ook het 
eindrapport van de evaluatie en de beleidsreactie van staatssecretaris Dijksma. 
 
Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl  
 
 
 
Zeki Arslan: 'Steek inburgeringsgeld in vve' 
 
Het kabinet kan het geld dat bestemd is voor inburgering beter besteden aan 
de vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Dat stelt onderwijscoördinator Zeki 
Arslan van multicultureel instituut Forum. 
 
'We mogen niet accepteren dat zoveel kinderen, bijvoorbeeld uit Turkse gezinnen, 
met twee jaar taalachterstand van de basisschool komen', zegt Arslan in een 
interview met de Volkskrant. Hij benadrukt dat er veel talent verloren gaat. 'Hierdoor 
stroomt een te groot deel van het potentieel in Nederland door naar te laag 
voortgezet onderwijs, met alle risico’s op schooluitval van dien.' 
 
Arslan zegt dat er nu te weinig geld wordt besteed aan onderwijs voor kinderen van 0 
tot 4 jaar. Hij wil daar inburgeringsgeld voor gebruiken. 'Als ik als minister mocht 
kiezen, zou ik zeggen: laat die volwassenen inburgeren via de arbeidsmarkt, en 
steek het geld in de jonge kinderen. Die mogen niet al op school beginnen met een 
te gebrekkige taalbeheersing.' 
 
De onderwijscoördinator van Forum wil dat er een topconferentie over 
onderwijskansen komt.  'Op die top moet je ouders, scholen, wethouders en 
bestuurders committeren aan hun inspanningen voor het doel. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn: over acht jaar komen er geen leerlingen met taalachterstand meer van 
de basisschool.' 
 
Arslan denkt dat er buiten de onderwijsbegroting om 1,5 tot 2 miljard euro extra kan 
worden losgemaakt voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. 'Als je die Joint 
Strike Fighter niet koopt, kun je de leraren goed betalen, én van Nederland weer een 
excellent kennisland maken. En anders moet Plasterk in Brussel om geld vragen.' 
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Laatste nieuwsbrief van 2007 
 
Vandaag verschijnen de laatste e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB voor PO en 
VO van 2007. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op 14 januari. Wel 
komen deze week nog een ECOO-Nieuwsbrief en een Nieuwsplein met 
algemeen onderwijsnieuws uit. 
 
Mocht u nog niet alle nieuwsbrieven van VOS/ABB ontvangen, dan kunt u zich op elk 
moment aanmelden via www.vosabb.nl/nieuwsbrief. De maandelijkse ECOO-
nieuwsbrief bevat specifiek nieuws voor openbare scholen; Nieuwsplein bevat 
algemeen onderwijsnieuws uit diverse media. Nieuwsplein verschijnt wekelijks, maar 
niet in de kerstvakantie. Na de aflevering van 20 december komt Nieuwsplein weer 
uit op 10 januari. 
 
Bent u al abonnee van onze nieuwsbrieven, maar wilt u gegevens wijzigen (zoals het 
e-mailadres), dan vindt u daarvoor de mogelijkheid onderaan elke nieuwsbrief. 
 
Kerstvakantie 
Het kantoor van VOS/ABB is de komende week, van 24 december t/m 1 januari, 
gesloten. Ook de Helpdesk is dan niet bereikbaar. Vanaf 2 januari staan wij weer 
voor u klaar. 
 
VOS/ABB wenst al haar leden prettige feestdagen en een voorspoedig 2008! 
 
 
Vacatures 
 
Directeur obs in Noordwijkerhout  
Directeur obs in Rolde  
Directeur Montessorischool in Roosendaal 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage>personeel 
gezocht). 


