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Wil je als personeelslid een declaratieformulier reiskosten indienen? Voeg daar
dan - zoals ook op het formulier vermeld
staat - altijd een ANWB routeplanner bij.
Ons Onderwijsbureau staat het vrij om je
aanvraag niet in behandeling te nemen
zonder dit formulier.

VGZ collectieve zorgverzekering
Eindredactie
Hélène Severens-Knops

Ontwerp/lay-out/techniek
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NovuSign.nl / Ron Poolmans
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Voor al onze personeelsleden biedt Stichting kom Leren een collectieve zorgverzekering aan. Wil je gebruik maken van dat
aanbod, dan heb je nog tot en met 31 december om over te stappen.
Officieel mag je nog tot 1 februari van het
nieuwe jaar een verzekering afsluiten, maar
dan moet je wel uiterlijk 31 december je oude verzekering hebben opgezegd.
Meld je je aan bij VGZ dan zeggen zij jouw verzekering voor je op, mocht je dat
willen. Ons collectiviteitsnummer is 105455.
Alle informatie over pakketten en premies vind je op de website van Stichting
kom Leren.

Verzekeringen algemeen

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201
6224 KV Maastricht
tel: 043 41 00 300
info@kom-leren.nl
www.kom-leren.nl

Onze stichting heeft een overeenkomst met
Centraal Beheer verzekeringen. Sluit je een
verzekering bij CB af, dan geef je aan dat je
werknemer van Stichting kom Leren bent en
vervolgens krijg je 8% korting op je premie.
Dit geldt bijvoorbeeld voor je auto- en je
aansprakelijkheidsverzekering.

Nieuwe
computers
Binnen onze stichting wordt momenteel een nieuw ICT plan

uitgevoerd. Naast nieuwe bekabeling en installatie van het
netwerk krijgen ook alle scholen een sterker WIFI netwerk. Dat
betekent voor de scholen naast een beter netwerk en WIFI
installatie ook dat er in alle klassen nieuwe computers komen.
De leerkrachten krijgen ook allemaal een eigen laptop. Dit is
natuurlijk geweldig nieuws!

Fietsregeling
Stichting kom leren stelt haar
werknemers in staat een fiets met
fiscaal voordeel aan te schaffen,
ten laste van het bruto salaris
(vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering).
De belangrijkste voorwaarden op een rij:
● Deelname staat open voor alle medewerkers van de stichting.
● Per kalenderjaar kunnen maximaal 15 medewerkers gebruik maken van de
regeling.
● Aanvragen van medewerkers werkzaam in een vergunning plichtig gebied
worden altijd gehonoreerd, tenzij het maximaal aantal deelnemers aan de
regeling is bereikt.
● Toekenning vindt plaats in volgorde van aanmelding.
Bij meer aanvragen tegelijkertijd hebben medewerkers werkzaam in een
vergunning plichtig gebied voorrang op overige medewerkers.
● Van de regeling mag eenmaal per 3 kalenderjaren gebruik worden gemaakt.
● Voor medewerkers niet werkzaam in een vergunning plichtig gebied is het
maximaal met fiscaal voordeel te verrekenen bedrag voor een fiets € 900,
inclusief eventuele accessoires en verzekering.
● Ook voor medewerkers wel werkzaam in een vergunning plichtig gebied is
het maximaal met fiscaal voordeel te verrekenen bedrag voor een fiets € 900,
inclusief eventuele accessoires en verzekering.
Daarnaast krijgen deze medewerkers éénmalig, bij de eerste deelname, een
extra compensatie van € 300 netto op de aanschafprijs.
● De via de regeling aangeschafte fiets moet minimaal de helft van de werkdagen
worden ingezet voor woon-werkverkeer.
De werknemer mag de fiets ook privé gebruiken.
● Aanmelding gebeurt schriftelijk bij de afdeling personeelszaken.
Deelname wordt pas definitief na bevestiging van de afdeling personeelszaken.
● Uitbetaling vindt plaats via de salarisstrook, op basis van de factuur die wordt
aangeleverd bij afdeling personeelszaken.

Wisseling
van de wacht
Na 26 jaar kom Leren, jong Leren en

MBS de Poort neemt Daniëlle Andrien
afscheid van kom Leren.
Tijdens haar afscheidsreceptie blikte
Daniëlle terug op haar tijd bij ons.
Haar speech tijdens haar afscheidsreceptie riep niet alleen bij haar zelf nogal wat emoties op.
We wensen Daniëlle alle goeds in haar nieuwe baan en met
haar eigen bedrijf. Roger Frijns, momenteel nog leerkracht op
Basisschool Amby, heeft inmiddels het stokje van Daniëlle op
De Keerkring overgenomen. Vanaf deze plek: welkom in onze
organisatie Roger!

Alle
jubilarissen in 2017
25 jaar
Yvonne Reijnen - Backbier
Sandra Neuvel
José Lejeune - Middeljans
Nancy Kochen-Rousseau
Esther Weusten
Roger Voncken
Bram Renckens
Bianca Kerkhofs - Bastiaens
40 jaar
Leo Willems
Jean-Pierre Guijaux
Johan Linckens
Marga Jansen - Lahaye
Petra Van Heukelom
Elly Poismans
Marilène Lardinois

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Arno Schreuders (a.schreuders@kom-leren.nl) of
Iris Smeets-Lahey (i.lahey@kom-leren.nl)

3

2017
In het voorbije jaar kwam het PO massaal in actie. Actie
voor meer geld, meer middelen en minder werkdruk.
Leraren willen waar ze recht op hebben: gelijke salarissen
voor PO en VO en een vermindering van de werkdruk veroorzaakt door administratie en bezuinigingen in de afgelopen
jaren. Na een prikactie van één uurtje op 27 juni, werd op
5 oktober en 12 december het werk voor de hele dag neergelegd. Op 5 oktober gingen leerkrachten met busladingen
naar het Malieveld in Den Haag om hun ongenoegen luid
en duidelijk kracht bij te zetten.
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Nooit eerder waren de protesten zo eensgezind en nooit eerder was de steun van
besturen, ouders en media zo groot.

4

het jaar van de staking
Ook Stichting kom Leren steunde haar leerkrachten van
harte bij de acties. Zo werd er gewoon doorbetaald en werd
het busvervoer naar het Malieveld voor niet-vakbondsleden vergoed door het bestuur. Op de foto’s een kleine
impressie van onze teams tijdens de stakingsacties.

We zijn trots op jullie!
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GMR leden stellen
zich voor

In deze komZine stellen enkele GMR leden zich
voor. Voor zowel de ouder- als de personeelsgeleding is de GMR nog steeds op zoek naar
mensen die zitting willen nemen in de GMR.
Voor meer informatie over wat het inhoudt
om lid van de GMR te zijn, kun je terecht bij
Hélène Knops, h.knops@kom-leren.nl

Ellen Ploegstra

Ik ben Ellen Ploegstra. Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op basisschool de
Den in Mheer als groepsleerkracht van groep 3-4.
Ik vind het belangrijk dat leerkrachten samen met ouders meedenken over beleid
dat voor de stichting als leidraad wordt gebruikt.

Sebastiaan Nijhuis
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Mijn naam is Sebastiaan Nijhuis, ik ben 39 jaar oud en papa van Tom. Op tienjarige leeftijd verhuisde ik naar Maastricht en kwam in groep 7 van OBS de Kring
terecht. Met veel plezier heb ik hier twee jaren doorgebracht. Nade middelbare
school heb ik heb scheikundige technologie gestudeerd aan de TU Eindhoven
waarna ik enkele jaren werkzaam ben geweest in onderzoek en bij de ontwikkeling
van een test om trombose vast te stellen. Daarna heb ik een switch gemaakt naar
de ICT en ben omgeschoold tot security specialist. Momenteel ben ik werkzaam
bij universiteit Maastricht op de centrale IT afdeling waar ik onder andere verantwoordelijk ben voor de IT-beveiliging, privacy en forensisch onderzoek bij misbruik
van IT systemen. Naast veel tijd doorbrengen met mijn zoon ben ik actief in de tuintjes- en klusgroep op school, kook en
fotografeer ik graag en speel piano. Het is nu ruim 25 jaar geleden dat ik de Kring verliet en inmiddels gaat Tom er met veel
plezier naar school en zit alweer in groep 4. Toen de kans zich voordeed om ouderlid te worden van de GMR heb ik deze
aangegrepen. Vanuit mijn werk breng ik graag mijn kennis in m.b.t. IT vraagstukken binnen de stichting.
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Tamar van Haaren

Ik ben Tamar van Haaren, moeder van 3 zonen en woonachtig in Bunde. De oudste
heeft inmiddels de basisschool verlaten en zit in de tweede klas van de middelbare
school. De andere 2 jongens zitten met veel plezier in groep 6 en groep 8 van OBS de
Bundeling in Bunde. Ik ben als docent-onderzoeker werkzaam op de Academie Verloskunde Maastricht, onderdeel van Zuyd Hogeschool. Onderwijs is mij dus niet vreemd,
al is het wel in een ander domein. Sinds 2016 ben ik ouder-lid van de GMR van stichting Kom-Leren. Goed onderwijs met aandacht voor ieder kind vind ik erg belangrijk
en door zitting te nemen in de GMR hoop ik mijn steentje hieraan te kunnen bijdragen.
Aandachtspunten voor mij zijn dat iedere school binnen de stichting de ruimte krijgt om
met een gemotiveerd team kwalitatief goed onderwijs te geven dat past bij de visie van de desbetreffende school. De GMR heeft
uiteraard input van de achterban nodig om goed te kunnen functioneren. Dus zijn er vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Ralph Vonken

Mijn naam is Ralph Vonken en vader van een zoon van 10jaar en een dochter
van 5 jaar. Woonachtig in Wijlre.
Mijn grote hobby is muziek maken in een fanfare en een “zaate hermenie”.
Ben werkzaam bij het bedrijf EKK Eagle Simrax in Kerkrade.

