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Beste collega’s, 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er al weer bijna op. Wij 
hopen dat iedereen een goede en fijne start heeft kunnen maken. 
We zijn als organisatie volop in ontwikkeling en dat voel en zie je op alle 
locaties. Er wordt alles op alles gezet om onze kinderen een goede basis 
mee te geven en waar mogelijk meer. En dat gebeurt ook steeds vaker 
samen in het besef dat je alleen soms weliswaar sneller gaat maar samen 
uiteindelijk verder komt. 
 
Jullie hebben allemaal de uitnodiging ontvangen voor de QliQdag op 19 
oktober aanstaande. We hebben al meerdere reacties mogen ontvangen op 
het thema en met name het filmpje dat door mensen met een glimlach van 
herkenning is ontvangen. 
We kijken uit naar deze dag waar we onze strategische thema’s ‘wij gaan 
voor samen’ en ‘wij gaan voor toekomstgericht onderwijs’  gaan 
verkennen en verdiepen. 
 
Wij nodigen jullie ook dit schooljaar weer uit om dingen waar je trots op 
bent in jouw school/kindcentrum te delen voor onze rubriek ‘kijkje in de 
scholen’. De nieuwsbrief is tenslotte van en voor ons allemaal. 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 
 
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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Mutatie- en salarisdata 2022                 

 

*Deze gegevens zijn ook terug te vinden in Afas Insite 
 
 
Geen uitkering dag van de leerkracht 
 
Met het synchroniseren van de salaristabellen (CAO 2022-2023) in het PO met die van het VO is de uitkering ‘dag 
van de leraar’ komen te vervallen.  
 
 
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 

PERSONEEL EN 
ORGANISATIE   
 

mailto:qliqmutaties@onsonderwijsbureau.nl
mailto:helpdesk.psa@onsonderwijsbureau.nl
mailto:qliq.afas@onsonderwijsbureau.nl
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Pensioen is belangrijk 
 
Wij vinden het belangrijk dat je weet wat de mogelijkheden zijn van MijnABP. Daarom hebben wij als werkgever 
AFgesproken met het ABP om in november een workshop in te plannen. 
In deze workshop zal uitleg worden gegeven over het werken met MijnABP en de mogelijkheden van jouw pensioen. 
Je werkt met jouw eigen pensioengegevens en krijgt inzicht in jouw eigen situatie. 
 
Je ontdekt: 
• Over welke periodes je pensioen hebt opgebouwd bij ABP. 
• Hoe hoog jouw pensioen wordt op een door jou gekozen pensioendatum. 
• Hoe je jouw pensioen in hoogte kunt laten variëren. 
• Wat de mogelijkheden zijn van uitruilen van pensioen. 
• Hoe hoog het pensioen van jouw partner zal zijn bij overlijden. 
 
De aangekondigde workshop ‘werken met ‘MijnABP’ zal plaatsvinden op woensdag 9 november om 16.00 uur 
locatie bestuurskantoor. Wij hebben al een aantal aanmeldingen ontvangen. 
Mocht je ook nog interesse hebben, dan ontvangen wij graag vóór 21 oktober a.s. een mailbericht, deze mag 
gestuurd worden aan personeelszaken@qliqprimair.nl  
 
 
Helaas… 
 
Hierbij willen wij jullie mededelen dat de Webinars over Long COVID en de overgang niet doorgaan vanwege te 
weinig aanmeldingen. We hebben in de personeelsnieuwsbrief van juli nog een laatste oproep geplaatst maar dit 
heeft helaas niet geleid tot voldoende aanmeldingen. Degenen die zich wel hebben aangemeld zijn hiervan 
inmiddels op de hoogte gesteld. 
 
 
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe collega’s 
 
Woensdagmiddag 12 oktober a.s. vindt er weer een kennismakingsbijeenkomst plaats voor de nieuwe QliQ 
collega’s. De betreffende collega’s hebben hierover bericht gehad. Op woensdag 10 mei 2023 zal er nog een 
kennismakingsbijeenkomst plaatsvinden. Eventuele vragen kun je mailen naar personeelszaken@qliqprimair.nl. 
 

 

 

 

 

mailto:personeelszaken@qliqprimair.nl
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Teruggave vakbondscontributie 
 
 

• De aanvraag voor de teruggave van de vakbondscontributie moet voor 1 november ingeleverd worden bij de 
werkgever. 

• Vanaf half september 2022 zullen de vakbonden de contributiebrieven sturen/mailen. 
• Op het vakbondsformulier dient het bestuursnummer (30240) en BRIN ingevuld te worden. Het BRIN-

nummer is afhankelijk van de school waar je werkzaam bent (zie onderstaand voorbeeld). 
 

 
• Extra informatie over de contributieteruggave kun je terugvinden via onderstaande links. 

https://www.aob.nl/nieuws/vakbondscontributiebrief-per-mail-check-je-gegevens/ 
https://www.cnvconnectief.nl/sluit-je-aan/contributieteruggave/ 

• Via Afas Insite kun je via onderstaande tegels declaraties -> vakbondscontributie je declaratie indienen en 
vergeet niet om het vakbondsformulier (PDF) als bijlage te uploaden. 

 

                      
 

• De taak gaat vervolgens langs de directeur ter beoordeling en dan naar PSA ONS Onderwijsbureau ter 
verwerking. 
 

 
 
 

 

 

https://www.aob.nl/nieuws/vakbondscontributiebrief-per-mail-check-je-gegevens/
https://www.cnvconnectief.nl/sluit-je-aan/contributieteruggave/
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Hallo,  

Mijn naam is Sandra van den Akker. Per dit schooljaar heb ik het directeursstokje over genomen van Gonnie en ben 
ik vol enthousiasme begonnen op ikc Trudo. Ik ben 45 jaar, woon in Hoogeloon, ben getrouwd met Martin en we 
hebben 2 kinderen: een meisje van bijna 19 en een jongen van net 17. Heerlijke pubers dus! 

De afgelopen 24 jaar heb ik diverse rollen vervuld binnen het basisonderwijs, van vervanger, naar groepsleerkracht, 
naar lid van het managementteam als bouwleider, en de laatste jaren ben ik werkzaam geweest als directie-
ondersteuner. Als directie waren we verantwoordelijk voor 2 scholen. 

In dit schooljaar ga ik jullie zeker vaker treffen en leren we elkaar snel beter kennen. Mocht je al een vraag voor me 
hebben of iets van me willen weten, neem gerust contact met me op! 

Met vriendelijke groetjes, 

Sandra van den Akker      s.vandenakker@trudoschoolstiphout.nl                       
06-12 33 63 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij stellen ons voor! 
 

 

Graag willen wij ons in deze nieuwsbrief voorstellen aan de 
collega’s die ons (nog) niet kennen.  Marieke Wijnen – van den 
Einden (links) en Wendy Hensing- Verdegen (rechts). 

Ik (Marieke) werk al sinds 2004 voor QliQ; eerst als leerkracht op 
de Dierdonkschool, daarna in allerlei functies op Talentrijk 
(voorheen de Zevensprong). Na het afronden van de opleiding tot 
directeur in 2011 ben ik als locatie-zorgcoördinator gestart op 
Talentrijk en sinds 1 april 2022 ben ik samen met Wendy Hensing 
directeur en zorg-coördinator van Daltonkindcentrum Talentrijk.  

 

mailto:s.vandenakker@trudoschoolstiphout.nl
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Ik (Wendy) werk sinds november 2017 voor QliQ als locatie- zorgcoördinator op Talentrijk. Twee jaar geleden ben ik 
gestart met de opleiding tot vakbekwaam schoolleider, die ik afgelopen juli tot een positief einde heb afgerond. 

Sinds 1 april 2022 (geen grapje) hebben we de mogelijkheid gekregen om samen de directievoering en zorg binnen 
Talentrijk op ons te nemen. Een opdracht waar we erg veel zin in hebben, zeker omdat we alle vertrouwen vanuit het 
team en bestuur hebben gekregen om dit samen te mogen doen. 

Deze constructie is er een die je niet vaak tegenkomt, maar die ook meteen kenmerkend is voor de manier waarop 
we werken op Talentrijk; we durven buiten de lijntjes te kleuren. We hebben er super veel zijn in en gaan er samen 
met het team van Talentrijk een mooie tijd van maken. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Janneke Kusters, samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Helmond. 
Inmiddels ben ik al 18 jaar werkzaam bij QliQ. Heel veel jaren als leerkracht waarbij ik het 
altijd belangrijk vond om mee te praten over onderwijs en beleid. Vanuit die ambitie ben ik 
gaan studeren, door ontwikkelen en uiteindelijk ook de stap richting leiderschap gezet.  

Vanaf 1 augustus ben ik de Directeur van Kindcentrum In het Hart van het Hout, een plek 
waar ik me helemaal thuis voel. Fijn om vanuit een nieuwe rol op een vertrouwde plek een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen.  

 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Jacqueline van de Goor. Op 1 september ben ik gestart op het 
bestuurskantoor in de rol van beleidsmedewerker financiën. Ik woon in Mierlo, 
ben getrouwd met Hans en we hebben 3 kinderen. Willemijn is 23, Tom 21 en 
Eva is 19 jaar. Twee van de drie kinderen wonen nog thuis.  

De afgelopen 17 jaar ben ik werkzaam geweest als business controller op een 
school voor (voortgezet)speciaal onderwijs die onderdeel is van een expertise 
centrum voor epilepsie waar zowel zorg als onderwijs wordt aangeboden. Hier 
hield ik me onder andere bezig met de vertaling van beleid naar financiële 
consequenties, samen met directie en budgethouders opstellen van de 
begroting, maken van management rapportages en de jaarrekening.  

Inmiddels is mijn reis binnen QliQ enkele weken bezig. Ik voel me erg welkom 
op het bestuurskantoor. Enkele schooldirecteuren heb ik inmiddels de hand 
geschud. Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten!   

Groetjes, Jacqueline    
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PSV scholenchallenge 
 
Het is weer mogelijk om in te schrijven voor de PSV Brainport scholenchallenge. 
De scholenchallenge is een lespakket voor de groepen 6, 7 en 8 van alle scholen in de Brainportregio. Ieder leerjaar 
heeft een ander thema en andere opbouw. Vanuit het lespakket werken leerlingen (in groepjes) aan éen of meerdere 
challenges. Bij de lessen zitten filmpjes, leesteksten en opdrachten die toewerken naar het eindresultaat.  
 
Je kunt vanaf oktober starten met de challenge. Bij het eindevent, dat in juni plaatsvindt in het Philipsstadion, moet 
de challenge af zijn. Deze video geeft een mooie impressie van het eindevent van afgelopen schooljaar. 
 
Afgelopen jaar werd de Vendelier winnaar van groep 6 en wonnen de Trudo en In het Hart van het Hout  challenge 
prijzen!  
Meedoen?  Meld je dan hier aan  
Meer informatie?   scholenchallenge@brainportdevelopment.nl 
 

     

 

Cursus bodymap 
 
Bodymap stimuleert de totale ontwikkeling van kinderen via specifieke beweeg- en speelprikkels. Dit programma 
richt zich met name op de versterking van de natuurlijk ontwikkeling via beweging. Zij werken met een ontwikkellab, 
waarbij de flesjes en pijlen staan voor specifieke ontwikkelingsvaardigheden. Al deze basisvaardigheden zijn nodig 
om meer complexe vaardigheden te kunnen aanleren, zoals schrijven, lezen en rekenen.  
Ann en Liesbeth, de ontwikkelaars van Bodymap, stellen zichzelf en het programma voor in dit korte filmpje (4 min):  
https://www.youtube.com/watch?v=RgK-CGV131E&t=18s 
   
Wil je graag meer weten?  
  
 

Iets voor jou? 

https://youtu.be/bgREd_h3qYA
https://forms.office.com/r/aXHwwwuXLs
mailto:scholenchallenge@brainportdevelopment.nl
https://www.youtube.com/watch?v=RgK-CGV131E&t=18s
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Workshop op Jibb+ dag  
Op woensdag 9 november is de Jibb+ dag voor leerkrachten. Een van de workshops gaat over Bodymap en komt 
een van de ontwikkelaars vertellen over het programma en hoe je het in kunt zetten in de klas. De uitnodiging en 
inschrijfmogelijkheid voor deze dag volgt.  
  
Wil jij kosteloos deel 1 en deel 2 van Bodymap volgen? Pak deze kans!  
Op IKC Trudo gaan ze dit jaar starten met Bodymap en ze hebben nog plaatsen beschikbaar voor andere 
leerkrachten om aan te sluiten bij de scholingen. De scholing van deel 1 en deel 2 zijn op woensdagmiddag 5 
oktober en 8 maart van 14.00 uur tot 17. 00 uur op IKC Trudo. Wil je graag deelnemen? Stuur een mail 
naar nienkehouet@jibbplus.nl met je naam en op welke school en groep je werkzaam bent, dan reserveren we een 
plek voor jou.  
  
De workshops en de scholing zijn gratis!  
  
Mocht je graag meer informatie willen, vraag de Jibb’er bij jou op school of stuur een mail 
naar nienkehouet@jibbplus.nl.  
 
 

 
 

 
Wereldburgerschap 
 
Aan de slag met wereldburgerschap in de klas? Er zijn een heleboel mooie lespakketten en gastlessen in het thema 
wereldburgerschap waar je gebruik van kan maken. 
In de QliQ Onderwijs bibliotheek vind je het document; 'Wereldburgerschap lesmateriaal' waarin we flink wat aanbod 
verzameld hebben. Duurzaamheid, feesten en culturen, inclusie, democratie, vreedzaamheid, armoede, veteranen, 
gehandicapten, vooroordelen en discriminatie, mentale gezondheid, global goals en nog veel meer. Het meeste 
aanbod is gratis beschikbaar. Klik hieronder om rechtstreeks naar dit document te gaan. 
 

1. Wereldburgerschap lesmateriaal.docx 
 

 

 

 

 

mailto:nienkehouet@jibbplus.nl
mailto:nienkehouet@jibbplus.nl
https://klikprimair.sharepoint.com/:w:/r/sites/QliQOnderwijsBibliotheek/Gedeelde%20documenten/Wereldburgerschap/1.%20Wereldburgerschap%20lesmateriaal.docx?d=w22acfd5281504a0b943d95cde6d798bb&csf=1&web=1&e=MvtYGz
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QliQ’sCool 
We investeren nog steeds volop in QliQ’sCool. We hebben veel kennis en ervaring in huis die we nog beter deelbaar 
willen gaan maken. De vernieuwingen die er in het platform aan zitten te komen zorgen er voor dat we nog 
gemakkelijker eigen content kunnen maken en toevoegen. Er gaan ook meerdere schoolbesturen uit de regio 
aansluiten bij Skillstown en samen hebben we de intentie uitgesproken om de krachten te bundelen en samen te 
werken aan meer onderwijscontent. Wordt vervolgd!  
 
Nieuw in de academie: ‘De leerkuil van fixed naar growth mindset.’ 
 
Britt van Ewijck van De Vuurvogel deelt haar expertise op het gebied van mindset. Ze heeft een webinar opgenomen 
met onze academie partner Skillstown en het webinar is vanaf nu terug te vinden in QLiQ’sCool. 
 
Heel gaaf dat Britt haar expertise met iedereen deelt! Heb jij ook expertise om te delen? Stuur even een berichtje 
naar innovatieteam@qliqprimair.nl  want leren van en met elkaar dat is 'Wij gaan voor samen' 
 
 

 
 

Hoe kom je ook alweer in QliQ’sCool? Je gaat naar academieportal.nl/qliq en logt in met je QliQ emailadres en 
wachtwoord. Als je ingelogd bent in Office 365 kun je QliQ’sCool ook via de puntjes linksboven vinden als tegel bij de 
apps. Je kunt QliQ’sCool ook vinden in de QliQ app die je kunt downloaden in iedere appstore. 
                                         

mailto:innovatieteam@qliqprimair.nl
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Strategische belofte ‘de reis van je leven’. 
Uit onze strategische belofte komen twee strategische hoofdthema’s voort; wij gaan voor samen en wij 
ontwikkelen toekomstgericht onderwijs! 
Tijdens de QliQdag gaan we deze thema’s samen verkennen en verdiepen. Hier nog even de link naar het filmpje bij 
de uitnodiging. https://youtu.be/vtzFpD97J9I 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2022-2026 

  

https://youtu.be/vtzFpD97J9I
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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:  
 

november 2022 11 november 
januari 2023 13 januari 
maart 2023 10 maart 
mei 2023 12 mei 
juli 2023 7 juli 
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