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hebben gekozen ( nog voor de coronaperiode) voor een leuke rugzak. We dachten
onze collega’s gaan weer volop op reis naar
verre oorden en dan komt een rugzak zeker
van pas. Noventa moves als pakkende
tekst, maar nu in een tijd met wellicht toch
minder beweging. We hopen dat de rugzak
van pas komt en natuurlijk ook dit jaar de
fotowedstrijd : Wie maakt met deze rugzak

Dag allen,
Op weg naar de zomervakantie 2020. Een
afsluiting van wel het meest bijzondere
schooljaar wat ik heb mee mogen maken en
dat in de wetenschap dat het virus ook nog
niet uitgewerkt is en het ook haar invloed zal
hebben in de komende maanden. Ja ik heb er
echt wel een paar grijze haren extra van bij
gekregen dit jaar.
Jullie allen wil ik graag bedanken voor jullie
inzet dit bijzondere en bizarre schooljaar. In
soms een onwerkelijke situatie hebben jullie je
enorm ingezet voor de leerling middels
middels thuisonderwijs, opvang, halve klassen
en nu aangepast de laatste weken met de hele
klassen. Schakelen, omzetten, regelen,
aanpassen, creatief zijn, anders organiseren
zijn de competenties waar we alle maal een
enorm beroep op hebben gedaan. Uitdagend,
leerzaam, maar soms ook wel vermoeiend.
Dan nu vakantie en even uitrusten en
bijkomen. Waarschijnlijk aangepast.
Gewoonte getrouw hebben we bij het
woordje bedankt ook een zomerpresentje. We

de leukste foto ? . Voor de winnaar is er
een leuke bon !!!! Inzendingen kunnen
naar Mascha de Hek.
(m.dehek@noventa.nl)
Rest mij jullie allen een fijne vakantie toe te
wensen. Geniet ervan en rust lekker uit. Wees
voorzichtig, pas goed op jezelf en op je
naasten en tot 17 augustus.
Harrie Steenstra

Wie gaat/wie komt/ wie stapt over ?
De zomervakantie gaat elk jaar gepaard met
interne en externe mobiliteit. Annelies Dijkstra
( JLS Surhuizum), Hendrike Veenstra (
Lichtbron Buitenpost), Cindy Brander (
Lichtbron Buitenpost), Inger Spek ( Merlettes
Kootstertille ) Nico Jagersma( concierge
Claercamp/Tarissing), Eelkje Groen (
invalpool), Roy Reininga ( invalpool),Wieneke
Offringa ( invalpool) Geke de Haan ( Hoekstien
en invalpool),Rommy Hoekstra (
onderwijsassistent Lichtbron) Roelina van der
Wal en Hanneke de Jong ( kantoor) gaan
Noventa verlaten. Zij gaan buiten Noventa een
nieuwe uitdaging aan.

Willem Jan Veenstra komt vanuit PCBO
Tytsjerksteradiel over naar Noventa. Hij gaat
werken op De Tarissing. Wiebe van der Leij
komt het team van De Hoekstien aanvullen.
Wiebe is startend en heeft zijn LIO in Stiens
gedaan. Beiden van harte welkom.
Interne mobiliteit zien we bij Nynke Beerda ,
van de Bernebrêge naar De Oanrin, Joke
Kuperus van de Merlettes naar de JLS, Thomas
Slager (zij-instromer) van de Lichtbron naar De
Claercamp ,Geertje Marijke van der Pol van
De Claercamp naar De Tarissing , Sybrich
Epema (zij-instromer) van de Merlettes naar
De Tarissing ( vooralsnog tijdelijk) , Sanne
Hageman vanuit de invalpool naar De
Claercamp, Esther Hamstra ( invalpool naar
Merlettes), Esther Witteveen van De Tarissing
naar De Merlettes en Iskje Pama ( invalpool
naar Waldiik in Boelenslaan. Door de
leerlingenkrimp die nog steeds door gaat
wordt de formatie op Noventa-niveau komend
jaar natuurlijk ook gekrompen. Ook de
formatie op het stafkantoor zal enigszins
krimpen. Gelukkig kunnen we dat uitvoeren
door natuurlijk verloop.
De laatste jaren zien we dat de kansen voor
mobiliteit toenemen. In principe een goede
zaak. Lastig is het soms dat we vaak vlak voor
de zomervakantie nog geconfronteerd worden
met vertrekkende collega’s en dan nog
“gaatjes” moeten opvullen.
Speciaal nog even hier aandacht voor Hannie
Bakker, want ook zij gaat Noventa verlaten.
Hannie gaat gebruik maken van een prépensioenregeling. Hannie heeft vele jaren
voor Noventa gewerkt waarvan lang op De
Oanrin en daarna op De Lichtbron, De
Claercamp en de laatste jaren op De Wynroas.
Daarnaast is Hannie vele jaren voorzitter
geweest van de GMR van Noventa. Veel inzet
en betrokkenheid waren maar twee
kenmerken. Een “ouwe rot “( oneerbiedig)
stopt en wij wensen haar een goede tijd toe

nu het werken stopt. Hannie geniet ervan en
bedankt !!!!

Leasefiets
Ons bereiken de eerste vragen over een
mogelijke regeling voor de lease-fiets. Op dit
moment zijn we dit aan het uitzoeken en in
overleg met een aantal ondersteunende
organisaties. Door de onrustige periode vanaf
maart is het even blijven liggen, maar
waarschijnlijk zullen we in het najaar
(september)dit wel mogelijk maken. Let wel
op dat er een maximaal belastingtarief
voordeel te behalen is van 30%. Een dure fiets
wordt dan wel aantrekkelijk, maar blijft dan
ook nog wel duur en na drie jaar kan je de
fiets overnemen voor een restwaarde van
15%. We zullen na de vakantie de nodige
informatie verspreiden

Einddatum Anwuitzonderingsregeling vervalt

Geen Kerstviering en Geen
Noventa-dag

ABP laat de einddatum 1 mei 2023 van de
Anw-uitzonderingsregeling los. Dit is
besloten na een evaluatie waarbij met name
de signalen van betrokken deelnemers
grondig zijn meegewogen. Door het loslaten
van die einddatum behouden partners van
deelnemers bij overlijden ná 1 mei 2023
mogelijk hun recht op Anw-compensatie.
Waarom is er een uitzonderingsregeling?
In 2018 hebben de sociale partners de Anwcompensatie laten vervallen. Voor de
deelnemers die al vóór 1 mei 2018
(ongeneeslijk) ziek waren of zich om een
andere reden niet individueel of via de
werkgever konden verzekeren, heeft ABP toen
een uitzonderingsregeling getroffen. Met die
uitzonderingsregeling heeft ABP deelnemers
in deze moeilijke situatie willen ontzorgen met
een financieel vangnet.
Uitzonderingsregeling geldt ook na 1 mei 2023
Deelnemers die in aanmerking komen voor de
uitzonderingsregeling, hadden grote moeite
met de gehanteerde einddatum van 1 mei
2023. Daardoor zou bij overlijden ná deze
datum geen recht meer zijn op een
aanvullende uitkering. Door het loslaten van
deze einddatum behouden partners van de
betrokken deelnemers recht op Anwcompensatie bij overlijden na 1 mei 2023.
Hiervoor moet wel worden voldaan aan de
voorwaarden die golden voor de reguliere
Anw-compensatie.
Deelnemers die dit betreft, worden voor 1 juli
persoonlijk geïnformeerd door ABP. Wilt u
meer weten over de Anwuitzonderingsregeling? Op abp.nl/anwcompensatie vindt u de voorwaarden en
tevens antwoorden op veel gestelde vragen
over dit onderwerp.

In deze onzekere tijden van het Corona virus
kijken we al vooruit naar activiteiten, die nog
redelijk ver vooruit liggen en wellicht knellend
gaan worden met dan wellicht nog steeds
geldende corona-regels. Op basis van die
situatie hebben we besloten om de NoventaKerstmarkt van december 2020 en de
geplande Noventa-dag ( onze tweejaarlijkse
dag met alle medewerkers) die gepland staat
voor april 2021 uit ons jaarrooster te halen.
Het organiseren van zowel de Kerstmarkt en
de Noventa dag vraagt veel tijd en zou al
moeten starten in september 2020. Vaak
maken we dan ook de nodige aanloop-kosten.
In de wetenschap dat we deze Kerstmarkt en
Noventa dag wellicht niet door kunnen laten
gaan is besloten om ze nu al uit ons rooster te
halen.
De Noventa-dag komt nu in het schooljaar
2021-2022 terug. Vanzelfsprekend krijg je
zeker een leuk Kerstpresentje in december
2020.
De uren die vrij komen in ons vakantierooster
door het wegvallen van de Noventa-dag zullen
we gebruiken voor extra studiemomenten. De
GMR is gevraagd om hiermee in te stemmen.

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt ten
hoogste vijf gehele weken, gebaseerd op de
arbeidsduur per week. Wanneer een
werknemer dit aanvullend geboorteverlof wil
opnemen, moet dat binnen 6 maanden na de
geboorte van het kind gebeuren. Voorwaarde
om aanspraak te maken op aanvullend
geboorteverlof is wel dat eerst het ‘standaard’
geboorteverlof (van eenmaal de arbeidsduur
per week) is genoten.
Binnen zes maanden

Van harte !!!
Even leuk om te laten weten. Martijn Bakker
leerkracht en ICT-er CBS De Merlettes is
geslaagd voor de Master leren en Innoveren.
Van harte Martijn. Hij gaat nu door voor de
Opleiding Schooleider vakbekwaam (1 jaar) en
gaat daarvoor stage lopen op De Reinbôge.

Geboorteverlof nieuwe regeling

Als een werknemer gebruik wil maken van dit
verlof, moet hij dit minimaal vier weken van
tevoren schriftelijk bij de werkgever kenbaar
maken. De werknemer kan ervoor kiezen om
het verlof aansluitend op te nemen, maar hij
kan er ook voor kiezen om het in overleg met
de werkgever te spreiden over een langere
periode. Voorwaarde blijft wel dat het verlof
binnen 6 maanden na de geboorte van het
kind wordt opgenomen. Alleen als er sprake is
van een zwaarwegend bedrijfs- of
dienstbelang kan de werkgever in overleg met
de medewerker de manier waarop de
medewerker het verlof wil invullen, tot twee
weken voor de ingangsdatum wijzigen.
Maximum dagloon

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof
verder uitgebreid. Werknemers kunnen
namelijk voor kinderen die op 1 juli 2020 of
daarna geboren worden tot maximaal 5
weken aanvullend geboorteverlof opnemen.
Maar hoe werkt dit en wie betaalt dit verlof?

Gedurende de periode van aanvullend
geboorteverlof kan de werknemer aanspraak
maken op een uitkering van het UWV ter
hoogte van 70% van het dagloon. Daarbij geldt
een maximum dagloon.
In de Cao PO is het recht op aanvullend
geboorteverlof opgenomen in artikel 8.6. lid 1
onder l. In deze Cao is nog aanvullend bepaald
dat de werkgever het inkomen van de
werknemer dient aan te vullen tot 100% van
zijn salaris. In het voortgezet onderwijs is nog
niet duidelijk of de nieuwe Cao VO ook een
dergelijke aanvullende bepaling kent. Dit
betekent dat werknemers die vallen onder de
Cao VO vooralsnog alleen aanspraak kunnen
maken op een uitkering ter hoogte van 70%
van het dagloon. Daarbij geldt een maximum
dagloon.

Zie voor meer informatie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/g
eboorteverlof-en-partnerverlof...

wijzigingen, raadpleeg dan de volgende link en
kies 'Ik wilde mijn wijzigingen niet opslaan.
Hoe kan ik terug?'
Via deze link vind je nog meer
instellingen/opties die je eventueel kunt
gebruiken.

Office 365 - Oeps, ik heb mijn
oorspronkelijke versie van mijn
document overschreven
Dit is iedereen wel eens gebeurd bij het
werken aan een document. Dit door de optie
‘Automatisch opslaan’. Hoe voorkom je dit en
hoe kan deze instelling wijzigen wordt in dit
artikel beschreven.
Wat is Automatisch opslaan?

Als je
Automatisch
opslaan
uitschakelt voor
een afzonderlijk
bestand, onthoudt het programma dat deze
functie is uitgeschakeld, telkens wanneer je
dat bestand opnieuw opent. Als je voor een
bestand de functie weer op Aan instelt, wordt
weer onthouden dat dit de instelling is voor
dat bestand.
Als je Automatisch opslaan standaard wilt uitof inschakelen voor alle bestanden, ga je naar
Bestand > Opties > Opslaan en schakel je het
selectievakje naast OneDrive- en SharePoint
Online-bestanden standaard automatisch
opslaan in <toepassing> uit/aan.

Excel voor Office 365 Word voor Office 365
PowerPoint voor Office 365 en meer

Automatisch opslaan is een functie die
beschikbaar is in Excel, Word en PowerPoint
voor Office 365 gebruikers. Het bestand wordt
terwijl je werkt automatisch om de paar
seconden opgeslagen.
Automatisch opslaan is standaard
ingeschakeld in Office 365 wanneer een
bestand wordt opgeslagen in OneDrive of
SharePoint Online.
Belangrijk: Gebruik je Bestand > Opslaan als
nadat je wijzigingen hebt aangebracht in een
oorspronkelijk document of oorspronkelijke
sjabloon? Als dit het geval is, is het handiger
via Bestand > Opslaan als - te gebruiken
voordat je wijzigingen aanbrengt. Op deze
manier wordt via Automatisch opslaan het
oorspronkelijke bestand niet overschreven
met de wijzigingen. Als het bestand wel via
Automatisch opslaan is overschreven met je

Start Word (of welke andere toepassing je ook
hebt openstaan) opnieuw op, waarna de
wijziging van kracht is.

Weetjes …
•

Wist je dat er op
de site

Professionalisering - Leren
en lesgeven met ICT en W&T
Komend schooljaar zetten we qua
professionalisering in op 3 pijlers:

•

•

https://support.office.com/nlnl/office-training-center veel
informatie te vinden is over de
verschillen de Office programma’s?
Deze keyboard combinatietoetsen ken
je al: Windowstoets + L, gebruik je
deze combinatie van toetsen dan sluit
je het scherm af zodat niemand
anders toegang heeft tot je
PC/digibord.
Met de combinatie Windowstoets met
een punt (.) krijg je toegang bij tot
Emoji vanuit elk O365 applicatie.

BeeBot
Binnen Noventa zijn steeds meer scholen die
de BeeBot gebruiken. Veelal maken de
scholen een start met lessen vanuit het
Innoverium. Samen met de leerkracht worden
één of meerdere lessen gegeven. Daarna kan
de leerkracht zelfstandig aan de slag in de
groep. In het Innoverium is voldoende
materiaal en vooral zijn er voldoende BeeBots
aanwezig.
De BeeBot en accessoires worden de laatste
tijd ook aangeschaft op de school zelf. Een
mooie ontwikkeling.
De BeeBot kan in veel situatie en lessen
gebruikt worden. De Kleuters digitaal is daar
een goed voorbeeld van.
Neem ook eens een kijkje bij ICT-leskisten en
B-BOT.nl voor allerlei downloads voor
bijvoorbeeld transparante matten,
handleidingen en andere materialen

Op de bekende programma’s: O365,
en Prowise Presenter.
Voor de nieuwe collega’s organiseert
Noventa de basistrainingen en de
schoolteams krijgen een update van Presenter

9 naar 10.
Prowise Presenter 9 zal na 1 augustus niet
meer ondersteund worden en van alle
functionaliteiten kan niet gegarandeerd
worden dat deze goed blijven werken.
Vandaar dat we overgaan naar Presenter 10.
Tijdens een korte teamtraining laten we jullie
alle ins en outs zien wat er is veranderd.
Alle scholen zijn voorzien van iPads. De
meeste leerlingen en leerkrachten hebben
dan een eigen device. Om de iPad optimaal in
te zetten in de klas worden daarvoor op elke
school diverse trainingen georganiseerd.
Daarnaast professionaliseren per team 2
collega’s zich tot Apple Specialist Noventa.
De trainingen brengen inspiratie en
productiviteit om het onderwijs in de klas te
versterken.

begeleiding wordt weer i.s.m. Yellow Ducks
verzorgd.
We hopen dat we dit in het nieuwe cursusjaar
het project wel tot een goed einde kunnen
brengen. Na de zomervakantie komt er
informatie over Lego WeDo op gang.

Het project: Programmeren met Lego We
In dit cursusjaar zijn de leerkrachten en
leerlingen aan de slag geweest net Lego
WeDo. Naast programmeren zijn andere
vaardigheden (Core Values) aan bod gekomen.
•
•

•
•
•
•

Ontdekking: we verkennen nieuwe
vaardigheden en ideeën
Innovatie: we gebruiken creativiteit en
doorzettingsvermogen om problemen
op te lossen
Effect: we passen toe wat we hebben
geleerd om onze wereld te verbeteren
Integratie: we hebben respect voor
elkaar en omarmen onze verschillen
Teamwork: we bereiken meer als we
samenwerken
Plezier: we hebben plezier en vieren
wat we doen!

Helaas heeft dat door Covid-19 niet mogen
uitmonden in het vieren in de vorm van een
Expo voor de leerlingen van de groepen 5 en
6. De groepen waren al heel ver in het
uitwerken van het thema ’Boomtown Build’.
Met heel veel plezier kunnen we toch
terugkijken wat tot nu toe hebben bereikt.
In het nieuwe cursusjaar pakken we het
project opnieuw op, maar dan met een ander
thema. Ook dit jaar gaan de leerkrachten en
leerlingen van groep 5 en 6 aan de slag. De
opzet zal nagenoeg hetzelfde zijn en de

WEER LEKKER
SPORTEN!
Noventa heeft een mooie
bedrijfsfitnessregeling via Bedrijfsfitness
Nederland! Hiermee geven we je een duwtje
in de rug om jezelf fit te houden. Er is veel
veranderd de afgelopen tijd, het belang van fit
zijn is alleen maar duidelijker geworden.

Vanaf 1/7 mogen de sportlocaties weer open!
Onze bedrijfsfitnessregeling heeft een hele
brede keuze. Denk niet alleen aan
conventionele fitnesscentra, maar
bijvoorbeeld ook aan yoga-studio’s en CrossFit
locaties. Ook binnen (en buiten) de
sportlocaties heb je veel opties. Doe je mee
aan bootcamp, pilates of ga je zelfstandig
trainen?

Bedrijfsfitness Nederland werkt met
professionele sportlocaties. Op alle locaties
wordt gewerkt aan de hand van een protocol,
zodat jij veilig kunt trainen. Wil je weten wat

er bij sportcentra veranderd is, ga dan naar de
website van Bedrijfsfitness Nederland.

Interesse in de bedrijfsfitnessregeling? Op de
MijnFitnessplan-pagina van Noventa vind je
alle informatie. Hier kun je je ook inschrijven!
Log in op www.mijnfitnessplan.nl met onze
toegangscode: NOV1195

Heb je nog vragen? Wanneer je bent ingelogd
op MijnFitnessplan vind je daar ook een
tabblad met FAQ’s. Staat jouw vraag er niet
bij? Neem gerust contact op met
Bedrijfsfitness Nederland, zij helpen je graag.
Veel sportplezier! Het is zover! Breng
jouw collega's op de hoogte van het
goede nieuws: vanaf vandaag mag er
weer binnen gesport worden. Hoe je dit
doet is heel eenvoudig:

1. Download jouw promotiemateriaal:
banner, intranettekst, logo BFNL

2. Vul de gemarkeerde delen van het
Word-document in om de tekst te
personaliseren

3. Verspreid de banner en de tekst via
jullie intranet en/of interne nieuwsbrief.
Optioneel: om ervoor te zorgen dat
jouw collega's direct worden ingelogd
op de MijnFitnessplan omgeving van
Noventa CPO, kan je deze
gepersonaliseerde link gebruiken in je
communicatie:

https://www.mijnbfnl.nl/mijnwerknemer/login?action=Login&loginco
de=NOV1195

Je kunt een leerling
vandaag iets leren
Maar als je zijn
nieuwsgierigheid
Kunt prikkelen, zal
hij zijn hele leven
BLIJVEN LEREN

