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Beste collega, 

 
Het jaar is al weer een maand op weg en de dagen worden weer langzaam 
langer. Menigeen verlangt al stiekem naar de lente maar gebruikt deze 
winterdagen bijvoorbeeld nog om te bezinnen op de volgende stappen in 
zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. En ontwikkeling is er 
volop, zoals ook goed terug te zien is in deze nieuwsbrief. 
Intensievere samenwerking tussen opvang en onderwijs, het investeren in 
de werknemer van de toekomst, doorontwikkelen van inhoud, allemaal 
voorbeelden waarover je verderop meer kunt lezen. 
 
Zoals Ingeborg al aangaf in haar nieuwjaarspeech wordt 2023 wat haar 
betreft het jaar van het nieuwsgierige gesprek. Daarom organiseren wij in 
2023 een aantal momenten onder de noemer ‘borrelen met Borg’.  
Op pagina 5 van deze nieuwsbrief vind je hier meer informatie over. 
 
Wij wensen jou veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en wensen 
jou een jaar vol (positieve) energie, daadkracht en (zelf) vertrouwen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Kim, May en Femke (projectgroep nieuwsbrief) 
 
Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je iets bijdragen aan de nieuwsbrief? 
Laat het ons weten via communicatie@qliqprimair.nl 
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Save the date: 
- 15 maart 

Inspiratiesessie meertaligheid 
- 22 maart 

Borrelen met Borg 
- 20-24 maart 

Make-IT-week 
 
 

 
 
 
 

mailto:info@qliqprimair.nl
http://www.qliqprimair.nl/
mailto:communicatie@qliqprimair.nl
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Mutatie- en salarisdata 2023                 

      

 

             
 
 
Ondersteuning en bereikbaarheid ‘ONS onderwijsbureau’ 

 
Aanpassen NAW-gegevens 
Deze kun je zelf aanpassen in Afas Insite 
 
Helpdesk mutaties personeelssalarisadministratie 
Telefoonnummer: 088-8504709 
Mail: qliqmutaties@onsonderwijsbureau.nl of helpdesk.psa@onsonderwijsbureau.nl  
 
Helpdesk Afas Insite 
Telefoonnummer: 088-8504705 
Mail: qliq.afas@onsonderwijsbureau.nl 
 

 
 
Kilometervergoeding 
 
Per 1 januari 2023 is de onbelaste kilometervergoeding omhoog gegaan van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De 
verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding was al aangekondigd in de Voorjaarsnota.  
De onbelaste kilometervergoeding zal in 2024 verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer. 
 
 
 

      

PERSONEEL EN 
ORGANISATIE   
 

mailto:qliqmutaties@onsonderwijsbureau.nl
mailto:helpdesk.psa@onsonderwijsbureau.nl
mailto:qliq.afas@onsonderwijsbureau.nl
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Bedrijfsfitness 

Bespaar op je maandelijkse sportuitgaven dankzij bedrijfsfitness. Meld je nu aan en krijg een lot cadeau! 

Wij investeren graag in jouw gezondheid, sporten kan daarom nu met een mooi financieel voordeel. Wil jij graag aan 
de slag met jouw gezonde doelen? Wacht dan niet langer! Van 1 februari t/m 31 maart 2023 zijn het de 
Bedrijfsfitness Startweken. Meld jij je aan voor bedrijfsfitness tijdens deze actieperiode? Dan krijg je een lot cadeau! 
Bemachtig een lot en maak kans op een van de 25 fantastische prijzen, waaronder een citytrip t.w.v. €500,- met 
€250,- zakgeld! Nieuwsgierig hoe het precies werkt? Lees snel verder! 
 
Gelijk meedoen en ontdekken wat je allemaal kan winnen? Ga dan naar www.mijnfitnessplan.nl en log in met onze 
code: QLIQ570 

Bedrijfsfitness is meer dan alleen fitness  
Dankzij onze arbeidsvoorwaarde bedrijfsfitness kan jij kiezen uit meer dan 3500 sportlocaties. Dit aanbod is erg 
gevarieerd, zodat er voor ieder een passende sport en locatie tussen zit. Kies uit sporten als crossfit, yoga, 
zwemmen, bootcamp en fitness. Of je nou graag sport op één locatie, op meerdere locaties of buiten wilt trainen. 
Alleen of samen met je sportmaatje. Het kan allemaal! Ontdek wat bij jou past en bekijk ook meteen wat jij per 
maand kunt besparen.  

Nieuw: met 1 abonnement toegang tot 300 sportlocaties 
Tegenwoordig genieten we graag van maximale flexibiliteit. Denk aan een maandelijks opzegbaar abonnement en 
on-demand trainen! Bepaal jij graag waar en wanneer je wilt sporten? Dan is Workit vast iets voor jou! Met Workit 
krijg jij (onbeperkt) toegang tot meer dan 300 sportlocaties voor een vast bedrag per maand! Omdat Workit nieuw is 
geven we je graag 1 maand gratis. Ideaal om kennis te maken met deze nieuwe sportvorm. Lijkt Workit jou wel wat? 
Je vindt dit tussen het sportaanbod op MijnFitnessplan. 

Zo doe je mee aan de actie 
1. Ga naar www.mijnfitnessplan.nl en log in met onze code: QLIQ570 
2. Meld je aan bij Workit óf een sportlocatie naar keuze. Heb je al een abonnement? Tip dan je collega. 
3. Is jouw aanmelding of tip verzonden? Goed bezig! Jij speelt nu mee met de loterij. 

Zodra de actieperiode voorbij is worden alle prijzen verloot. Bewaar je lotnummer goed (deze ontvang je per mail), in 
april worden alle prijswinnaars bekend gemaakt. Wil je niks missen over de actie? Volg dan Bedrijfsfitness Nederland 
via Instagram of Facebook.  
 
Veel sportplezier! 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mijnfitnessplan.nl/
http://www.mijnfitnessplan.nl/
https://www.instagram.com/bedrijfsfitnessnederland/
https://www.facebook.com/BedrijfsfitnessNederland
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Banenmarkt 

Op 18 januari jl. stonden onze bovenschoolse schoolopleiders (Anne van der Vleuten en Lieke Raaijmakers) samen 
met schoolopleider Rutger Hende en zij-instromer Rick van Schoonhoven op het ‘create your future event’ op Fontys 
Hogeschool kind en educatie. Ze hadden daar leuke gesprekken met potentieel toekomstige collega’s. 

 

 
 
 
Bijeenkomst afstudeerders 
 
Op woensdag 25 januari jl. vond de eerste bijeenkomst voor afstuderende studenten plaats. Door verschillende 
werkvormen leerden zij QliQ beter kennen. Ze maakten kennis met de collega's van het bestuurskantoor, leerden de 
verschillende scholen beter kennen en gaven de organisatie input met betrekking tot de begeleiding gedurende de 
eerste jaren dat ze aan het werk gaan. We kijken terug op een middag vol interactie en inspiratie. Dank aan Hanneke 
van Rooij, Eefje Vos, Noortje Verheij, Nicole Romero en May Berben voor de begeleiding van deze middag!  
Namens de bovenschoolse schoolopleiders, Anne v/d Vleuten en Lieke Raaijmakers.  
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Nieuwjaarsborrel QliQ Primair 
 
Wat fijn dat we elkaar weer live een ‘gelukkig nieuwjaar’ konden wensen. Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd er in de Cacaofabriek gezellig bijgekletst en geluisterd naar de nieuwjaarspeech van Ingeborg. Een 
speech met meerdere mooie boodschappen waaronder het groeiend besef dat elk perspectief ertoe doet en dat er 
niet een waarheid is. Dat het erkennen van de ander niet de ontkenning van jezelf betekent. Wij proosten op een jaar 
waarin we elkaar mogen blijven ontmoeten en bevragen vanuit oprechte belangstelling. Een jaar waarin we zorg 
dragen voor onszelf en de ander. Een jaar waarin we onze kinderen de ondersteuning blijven bieden die ze 
verdienen. 
 

 
 
 
Borrelen met Borg 
 
Al tijdens de nieuwjaarsreceptie heb ik de nodige positieve reacties gehad op het idee om ‘te Borrelen met Borg’. In 
de gesprekjes daarover kwam ook al een eerste thema naar boven. De polarisatie die we zien om ons heen en hoe 
die ons en ons onderwijs raakt. Een interessant thema om eens samen over in gesprek te gaan. Dat doen we op 22 
maart van 15.30 Tot 17.00. Ik zou het leuk vinden om dat gesprek voor te bereiden met 1 of 2 collega’s. Mocht je dat 
leuk vinden stuur dan even een mailtje naar Femke via secretariaat@qliqprimair.nl. Aanmelden voor deze 
bijeenkomst kan ook via dit mailadres. M.v.g. Ingeborg 

 
Kerstattentie 2022 en sluiten website 
 
Op 5 december heeft iedereen de inlogcode gekregen om een leuke attentie via de website Gift-Solutions uit te 
zoeken. 
Veel collega’s hebben al een keuze gemaakt en we hebben al veel positieve reacties hierover ontvangen. 
Wacht dus niet te lang met kiezen want de website blijft open tot 28 februari aanstaande, daarna is het niet meer 
mogelijk. Veel plezier met de keuze. 

mailto:secretariaat@qliqprimair.nl
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EEN KIJKJE 
IN DE SCHOLEN  

 
 

 
 
Felix 
 
Na de pilots vorig schooljaar zijn de Happy Bots afgelopen periode op meerdere QliQ scholen ingezet. Op de Vlier, 
de Vuurvogel, Mondomijn en de Toermalijn heeft afgelopen periode een leerling met een Happy Bot gewerkt en 
inmiddels zijn ze alweer ingezet op andere scholen. 
 
Een Happy Bot helpt een leerlingen om zijn gevoelens te uiten en onder woorden te brengen en maakt een leerling 
meer bewust van zijn emoties. Heb jij ook een leerling die hulp van een Happy Bot kan gebruiken neem dan contact 
op met je Intern Begeleider. 
 
 

  
                                            

ChatbotGPT komt ook onze scholen binnen 
 
Wellicht heb je er nog nooit van gehoord maar chatbotGPT komt ook de scholen van QliQ binnen. Naast middelbare 
scholieren ontdekken ook steeds meer basisschoolkinderen de mogelijkheden. ChatGPT is misschien wel de meest 
indrukwekkende AI (Artificial Intelligence) van dit moment. Het is een slimme (gratis) chatbot die in heel natuurlijke 
taal met je kan praten en allerlei complexe opdrachten met gemak uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan het herschrijven 
van tekst, een samenvatting maken, uitleg geven, het schrijven van een brief en nog veel meer. Wat het lastig maakt 
is dat steeds slechter te zien is of de leerling iets zelf heeft gemaakt of daarvoor ChatGPT  heeft gebruikt. 
Klik hier voor een link naar Kennisnet waar je meer informatie kunt vinden over deze ontwikkeling. 
 

 

Nieuws uit onze scholen  
 

NIEUWS 
 
 

https://www.kennisnet.nl/artikel/18731/is-chatgpt-de-volgende-gamechanger-voor-het-onderwijs/
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Dik Trom en de Vendelier zijn samen kindcentrum de Vendelier 
 
 

 

 
 

 

 

Basisschool de Vlier is nu kindcentrum de Vlier 
 
 

                                                                                                         
 

 

Dik Trom (Spring) en basisschool de Vendelier zijn sinds december samen 
kindcentrum de Vendelier.  
Opvang en onderwijs werken samen vanuit dezelfde pedagogische en 
educatieve visie, maar ieder blijft verantwoordelijk voor de eigen organisatie. 
Door meer samen te werken creëren basisschool en opvang een doorgaande 
lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waarin het kind centraal staat. 
Klik hier voor een artikel van ‘dit is Helmond’. 
 
 

Ook bij de Vlier een intensievere samenwerking tussen opvang en 
onderwijs. Dit werd gevierd met nieuwe kleuren en een nieuw logo. 
Klik hier voor een artikel van ‘dit is Helmond’. 

 

https://ditishelmond.nl/dik-trom-en-basisschool-vendelier-brandevoort-een-kindcentrum/
https://ditishelmond.nl/basisschool-de-vlier-wordt-kindcentrum-de-vlier/
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Jubileumjaar Toermalijn 
 
 
In het voorjaar van 1998, stond onderstaand artikel in de krant. 
Nu 25 jaar later gaan we met de kinderen het zilveren jubileum vieren.  
In de maanden januari tot en met juli zal, op diverse momenten stil gestaan worden bij dit feest.  
Op een, bij de leerlingen passende manier, is er al een start gemaakt tijdens de Nieuwjaarstoost op 9 januari jl. . Ook 
ouders zijn toen geïnformeerd, het logo van de Toermalijn is aangepast, de handtekeningen van de medewerkers 
hebben een feestelijk tintje gekregen en de organisatie van een aantal kleine en grotere activiteiten is in volle gang.  
In de nieuwsbrief van juli aanstaande, zullen we terugblikken op het jubileumjaar en alle lezers een impressie geven 
van dit alles!!!! 
 
 
 

                    
 
 
 
Gebeurt er in jouw school ook iets dat je de moeite waard vindt om te delen? Laat het ons weten via 
communicatie@qliqprimair.nl  
 
 
 

 

 

mailto:communicatie@qliqprimair.nl
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Leerlijn leren leren Kindcentrum Dierdonk 
 
Op kindcentrum Dierdonk is ieder kind de uitdaging waard. Dit komt tot uiting in het werken met een schoolspecifieke 
leerlijn leren leren en in de kind-ontwikkelportfolio’s. Elk kind leert om op eigen niveau verantwoordelijkheid te nemen 
voor het leren. 
Klik hier voor het voor volledige artikel in de JSW. 
 

 Kindgesprek aan de hand van de cirkel leren leren. 

 

Mondomijn zet in op brede inzetbaarheid 
 
Zo’n 25 pedagogische medewerkers, onderwijsassistenten en -ondersteuners van Mondomijn volgden de 
deelopleiding ‘Didactische ondersteuning basisonderwijs’. Ze bevelen het traject van harte aan. “Je wordt breder 
inzetbaar.” Klik hier voor het volledige artikel. 

 

https://www.jsw.nl/sociaal-emotionele-ontwikkeling/mijn-aanpak-leren-leren/
https://summaenbedrijf.nl/met-dit-certificaat-zijn-pedagogische-medewerkers-breed-inzetbaar/


 

 NIEUWSBRIEF JAN 2023 10 

 

 
Inspiratiebijeenkomst ‘Internationalisering: meertaligheid’.     
 
 
Beste onderwijsprofessional,  
 
Eind november hadden we onze eerste inspiratiebijeenkomst bij het Sint Lucas over Onderwijs in de Brainportregio. 
Met een prikkelende keynote van Bert-Jan Woertman en een boeiend gesprek over het onderwijs van de toekomst, 
vloog de tijd voorbij. NT2 onderwijs en meertaligheid waren vaak onderwerp van gesprek. Met jullie input zijn we aan 
de slag gegaan om een nieuwe inspiratiebijeenkomst te organiseren. 
De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 maart 2023, vanaf 14:30 uur bij het Jan van Brabant College 
aan de Molenstraat in Helmond. 

Ga op onze informatiemarkt in gesprek met NT2 experts van o.a. Van Dale, Rezulto en Boom, bekijk methodes als 
“Spreektaal”, “Logo” en “Wereld vol woorden”, of bezoek de stands van onder andere de bibliotheek, HSE language 
schools en Rocket English.  

Er is een variatie aan workshops, met een aantal mooie voorbeelden vanuit onder andere Fontys, Summa én 
ervaringsdeskundigen van basisscholen en middelbare scholen uit onze regio.  

Voor meer informatie en om je aan te melden klik hier. 

 
 

 Afbeelding eerste bijeenkomst 

  

 

https://brainport.m11.mailplus.nl/archief/mailing-31493267.html
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Make-IT-Challenge-week’ 
 
Er zijn heel veel aanmeldingen binnen gekomen voor de Make-IT-dag. Super! De Make-IT-dag valt in de Make-IT-
week. Die week vindt dit jaar plaats van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart 2023. 
Onder de noemer ‘Make-IT-Challenge-week’ gaan duizenden leerlingen uit groep 5 t/m 8 van basisscholen in de 
regio Helmond-De Peel (of daarbuiten) aan de slag met alles wat met ICT & media, wetenschap, technologie en 
cultuur te maken heeft. Een super interactieve ontdekweek! Meld je hier aan. Eventuele vragen kun je ook mailen 
naar innovatieteam@qliqprimair.nl . 
 

 

  

https://www.kempel.nl/make-it-dag/
mailto:innovatieteam@qliqprimair.nl
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Onze ‘strategsiche belofte’, hoe verder? 
 

2022 was het jaar waarin we onze strategische belofte hebben vastgesteld. De belofte die de komende jaren richting 
geeft aan de school- en kindcentrumplannen en de verdere ontwikkeling van onze organisatie.  

Een belangrijk inzicht van de afgelopen maanden is dat we de tijd moeten nemen voor dat proces. Dat er geen 
afsnijroutes zijn voor het echt begrijpen van elkaars perspectief, dat het samen invulling geven aan begrippen om tijd 
en echte aandacht vraagt als voorwaarden voor het goede gesprek. En dan kan het zo maar zijn dat je dan soms 
zaken bijstelt of anders invult dan je vooraf dacht omdat er sprake is van voortschrijdend inzicht. 

Binnen QliQ staan en gaan we voor toekomstgericht onderwijs, in de komende periode zullen we dat begrip steeds 
verder gaan vullen en gaan vertalen naar wat dat betekent voor de kennis en vaardigheden die we onze kinderen 
dan mee willen geven én wat dat betekent voor ons als professionals en als organisatie. 

Dat doen we samen, omdat elk perspectief telt! 

 

 
 

 
 
 
  

2022-2026 

 

 

Strategische 
belofte 
 

 
 
De leerling van de 

toekomst is 
Flexibel en zichzelf 

 
Trudo 

 
 
  

  

De leerling van de 
toekomst is 

voorbereid om op 
zijn manier 

zelfredzaam de 
maatschappij in te 

kunnen. 

De Toermalijn 

 

 
Toekomst gericht 
onderwijs kan niet 

zonder loslaten en in 
je eigen kracht 
blijven staan. 

 
Mondomijn 

 
……………………… 

 
 

 

  

In de toekomst 
verandert vooral 

De rol van de 
leerkracht 

 

De vlier 

 

 
 

Gezien worden 
Is belangrijk nu en 

in de toekomst. 
Mozaïek 
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We zijn aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief. Heb je vragen/opmerkingen? Mail ze gerust naar 
communicatie@qliqprimair.nl 
 

Nieuwsbrieven schooljaar 2022-2023 Input nieuwsbrief aanleveren voor:  
 

maart 2023 3 maart 
mei 2023 12 mei 
juli 2023 7 juli 

 

mailto:communicatie@qliqprimair.nl
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