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Nieuwsbrief Protestants Centrum GVO
Postbus 8504 - 3503 RN Utrecht - tel. (030) 880 1880 - email: info@pcgvo.nl - website:
www.pcgvo.nl
Beste lezers,
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief voor docenten en betrokkenen bij het Protestants
Centrum GVO. Daarin brengen we de volgende zaken onder uw aandacht:
1. Regiobegeleiders zuid-oost
2. Fietsplan
3. Dag van de leraar
4. Lesmateriaalvergoeding
5. Reminders
6. Terugblik: studiedag 10 november
7. Vergadering van Aangeslotenen
1.
Regiobegeleiders zuid-oost
We zijn verheugd u te kunnen melden dat er drie nieuwe regiobegeleiders zijn
benoemd.
Zij nemen samen de begeleiding van de docenten in de regio zuid-oost ter hand. en
stellen zich hieronder aan u voor.
Ik ben Nelleke ten Napel en ben één van de drie
nieuwe regiobegeleiders in Zuid-Oost. Samen met mijn
man en 3 kinderen woon ik in Veenendaal, waar we na
de studie (HBO theologie) zijn blijven hangen. De
afgelopen jaren heb ik zelf gewerkt als GVO docent en
ik vind het ontzettend leuk om als regiobegeleider in dit
werkveld werkzaam te blijven!
Naast deze baan ben ik ook dicht betrokken bij het werk
van mijn man die als fotograaf werkt en volg ik een studie voor geestelijk verzorger.
Na een paar weken van inwerken die ik net achter de rug heb,
heb ik zin om met jullie samen aan de slag te gaan om het GVO sterk te maken en
te houden!
n.ten.napel@pcgvo.nl
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Per 15 november ben ik één van de drie
regiobegeleiders van Zuid-Oost geworden. Mijn naam is
Irma J.M. Visser. Van Friese grond afkomstig heb ik na
mijn 18de levensjaar in vele streken van het land
gewoond. Nu woon ik alweer 6 jaar in Huissen, tegen
Arnhem aan, bij de Rijn en de prachtige IJssel. De
Veluwezoom is de geboortegrond van onze drie
dochters en ook onze zoon is verknocht aan de bomen,
de uiterwaarden en het water.
In 1980 ben ik theologie gaan studeren en van meet af
hebben kinderen en jonge mensen en overdracht van
geloofsverhalen en godsdienstige opvoeding mijn grote
interesse. Om die reden was mijn hoofdvak dan ook
godsdienstpedagogiek. Aan de UvA heb ik een
verkorte KPV training gevolgd. Vanaf mijn studietijd ben ik binnen en buiten de kerk
met groepen kinderen en jongeren in de weer. Vanaf 1994 geef ik les op openbare
basisscholen en daarnaast werk ik bij NZV uitgevers aan diverse periodieke uitgaven
voor godsdienstige vorming in school en kerk. Mijn specialisme daarbij is het
bedenken en maken van werkmateriaal.
Elke keer verrassen en verheugen kinderen mij weer met hun verhalen, gedachten
en kunststukken, hun levens- en geloofsvragen als we op zoek gaan naar dat wat
die mooie verhalen uit de Bijbel ons voor zinnigs te zeggen hebben. Ik verheug me
erop samen met u als docent een ontdekkingsreis te maken naar dat wat ieder drijft,
inspireert en verwondert en ik zie er naar uit u te ontmoeten.
I.visser@pcgvo.nl

Ik ben Rianne Segers en sinds twee weken één van de
nieuwe regiobegeleiders in Zuid-Oost. Mijn kennismaking
met het werk van GVO begon 13 jaar geleden toen ik
missionair kinderwerker was in de Haagse Moerwijk. Dat
was een indrukwekkende kennismaking met het vertellen
van de bijbelverhalen aan kinderen van allerlei talen en
naties ☺. Daarna heb ik een tijd in Egypte gewoond met
mijn man en onze 3 blonde dochters. Dat heeft het multiculturele aspect van het GVO-werk voor mij alleen maar
versterkt. Nu zijn we weer twee jaar terug in Nederland
en sinds de zomer geef ik samen met de kinderwerker uit
onze gemeente hier in Amersfoort workshops over de
bijbel op de plaatselijke pc basisschool.
Hart voor God en hart voor kinderen is de rode draad door mijn leven. Ik heb er zin in
om met docenten op te trekken en samen te werken aan de missie van GVO:
kinderen vertrouwd maken met de bijbelse verhalen en de betekenis, die deze
verhalen vandaag de dag nog hebben. Ik zie uit naar een verdere kennismaking
met ieder die bij dit werk betrokken is en naar een mooie samenwerking daarin!
r.segers@pcgvo.nl
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Corina Nagel is met de komst van deze drie nieuwe regiobegeleiders verhuisd van
de regio zuid-oost naar de regio zuid-west. De betrokken docenten hebben daarvan
inmiddels bericht gehad.
In de regio zuid-west zoeken we nog een regiobegeleider voor de docenten in
Zeeland.
2.

Fietsplan
In de CAO is in artikel 5.7 opgenomen dat docenten gebruik kunnen maken van
een fietsregeling.
Dit houdt in dat op fiscaal voordelige wijze een fiets kan worden aangeschaft,
mits deze wordt gebruikt op meer dan de helft van het aantal dagen dat
wordt gereisd in het kader van woon-werkverkeer.
Sinds kort is deze CAO-bepaling uitgewerkt in een concrete regeling en
bijbehorende documenten. Deze zijn te vinden op onze website:
www.pcgvo.nl.
Het gaat daarbij om:
∗ de te volgen procedure als je van deze regeling gebruik wilt maken
∗ de tekst van het fietsplan
∗ het (vooraf) in te vullen keuzeformulier
∗ de overeenkomst die uiteindelijk wordt opgesteld en ondertekend.
Naast het fiscale voordeel stimuleert deze regeling natuurlijk ook het gebruik
van de fiets voor woon-werkverkeer. Hetgeen het milieu en de gezondheid
van medewerkers ten goede kan komen!

3.

Dag van de leraar
In december wordt de uitkering voor de Dag van de Leraar uitbetaald met
het salaris. Deze betaling vindt voor Protestants Centrum GVO wat later plaats
dan in het reguliere onderwijs, omdat de deeltijdfactor - waarop de uitkering
is gebaseerd - van een behoorlijk aantal docenten pas in een laat stadium
definitief bekend is geworden.
Over de berekening van deze uitkering het volgende:
∗ Aangezien de “Dag van de Leraar” normaal gesproken in oktober
wordt uitgekeerd gaan we ervan uit dat de 'opbouwperiode' loopt van
1 november t/m 31 oktober.
∗ Gedurende het jaar wordt er maandelijks een bedrag gereserveerd
(opgebouwd) dat gebaseerd is op de werktijdfactor van die maand
(net als bijvoorbeeld bij het vakantiegeld).
∗ Vorig jaar is de dag van de leraar uitbetaald in december; toen is de
werktijdfactor met het bedrag van € 200,- vermenigvuldigd en is geen
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∗

∗

∗

rekening gehouden met het feit dat het dienstverband eigenlijk pas op
1 augustus was gestart.
Echter, uitgaande van het 'opbouw-principe' zoals hiervoor
beschreven, is er dus in 2009 al voor 2 maanden van 2010 uitbetaald,
namelijk november en december.
In 2010 resteert nog 10/12 deel (januari t/m oktober). Hiervan uitgaand
wordt de uitkering in 2010 dus 10/12 x € 200,- x de gemiddelde
werktijdfactor. Dit wordt uitbetaald in december 2010.
Vanaf november 2010 wordt er maandelijks gereserveerd
(opgebouwd) en dit kan voortaan dan ook 'gewoon' in oktober 2011
e.v. worden uitgekeerd. Als de werktijdfactor in het schooljaar 20112012 na oktober nog wijzigt, volgt er automatisch ook een
naberekening van de “DvdL”uitkering, net als bijv bij het vakantiegeld.

4.

Lesmateriaalvergoeding
In december wordt een lesmateriaalvergoeding van € 20,- per groep
uitbetaald.

5.

Reminders
∗ We maken u er op attent dat deelgenomen kan worden aan de
spaarloonregeling (zie voor meer informatie de vorige nieuwsbrief).
∗ Van een aantal docenten hebben we nog steeds geen
urenopgaveformulier ontvangen; dit is de basis voor koppeling van u aan
de aanvraag van de school èn de basis voor uitbetaling. Daarom vragen
wij u met klem deze zo spoedig mogelijk toe te sturen!
∗ Graag herinneren we u eraan dat voor elk schooljaar een nieuw
reiskostenformulier voor woon-werkverkeer moet worden ingestuurd. Het
reispatroon is namelijk in veel gevallen aan wijzigingen onderhevig.
∗ Zijn er wijzigingen in uw gegevens (verhuizing/telefoon/emailadres): graag
zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven!

6.

Terugblik: Studiedag GVO
Op 10 november vond een geslaagde studiedag plaats met als thema 'Verhalen dichtbij'. Nadat Nico ter Linden hierover een boeiende inleiding hield
konden uit het aanbod van 12 workshops er 2 worden gevolgd. We kijken
terug op een geslaagde dag en danken het IKOS en het Centrum voor
Levensbeschouwing voor de organisatie van deze dag.

7.

Vergadering van Aangeslotenen
De eerste bijeenkomst van de Vergadering van Aangeslotenen (VvA) vond 10
november 's avonds plaats.
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Deze VvA is een platform voor de organisaties/kerken die als zendende
instantie voor docenten GVO optreden. De VvA fungeert als adviesorgaan
van het bestuur van het Protestants Centrum GVO.
Elke kerk, raad van kerken of afdeling die als plaatselijke zendende instantie
van een docent optreedt, kan zich bij het bestuur aanmelden als
aangeslotene. Het formulier daartoe treft u aan op de website:
www.pcgvo.nl.
In deze eerste vergadering is uit de aanwezigen de heer E.W. de Jong uit
Linschoten tot voorzitter verkozen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en medewerkers bureau PC GVO
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