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2019-2023 afgerond
Start interne mobiliteit –
formatieronde nieuwe
schooljaar
Werkverdelingsbeleid
De Academie van Fectio in
BEWEGING!
AVG hoe staat het ermee?
Sharepoint
Op dinsdag 16 april is het
strategisch beleidsplan van Fectio,
voor de periode 2019-2023, op
posterformaat uitgereikt aan de
directeuren. Iedere school heeft
daarbij een fruitboompje
ontvangen dat passend is bij de
genoemde metafoor: Fectio als
boomgaard met 12 verschillende
fruitbomen. Verder verklap ik niets,
lees vooral de poster even door. De
eerste boom staat al in de grond!

Start interne mobiliteit –
formatieronde nieuwe schooljaar
Directeuren hebben bijna allemaal de
formatieruimte vastgesteld voor
komend schooljaar. Op een aantal
scholen is bekend dat er met ingang
van het nieuwe schooljaar
vacatureruimte zal zijn. Hiervoor
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worden na de meivakantie interne
vacatures verspreid. Als je de
overstap wilt maken naar een andere
Fectioschool dan is het belangrijk om
de prikborden en/of Sharepoint in de
gaten te houden.
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afspraken over teamscholing, de
vertaling van het schoolplan in
activiteiten voor het komende jaar
en de overige schooltaken.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

De Academie van Fectio in
BEWEGING!
Heb jij een beetje LEF?
Of heb jij het TALENT dat altijd de
snelste is?

Doorlooptijd
Je hebt twee weken de tijd om op
interne vacatures te reageren. Je doet
dit door het toesturen van je
motivatie en CV. Vervolgens heeft de
directeur een week om matchingsgesprekken te voeren met de
geïnteresseerde Fectiomedewerkers.
Daarna volgt er nog een week waarin
je hoort of de school vindt dat er
sprake is van een match en kun je de
beslissing nemen of je over wilt
stappen of niet.
Meer informatie vind je op Sharepoint
> Informatie Personeel > Beleid >
Mobiliteitsbeleid

-

Vacatures vind je op Sharepoint >
Informatie Personeel > Formulieren
en Procedures > Vacatures

Werkverdelingsbeleid
Per 1 augustus 2019 wijzigt hoofdstuk
2 van de CAO. Hiermee vervalt het
huidige taakbeleid. Daarvoor in de
plaats komt het werkverdelingsplan.
Waarschijnlijk ben je hier al over
geïnformeerd door je directeur.
In het werkverdelingsplan wordt
neergelegd wat er in het komend
schooljaar aan activiteiten plaats zal
vinden en de wijze waarop deze
activiteiten worden verdeeld over de
medewerkers. Bij het bepalen van de
activiteiten wordt rekening gehouden
met het aantal leerlingen en de
verdeling van de leerlingen per groep,
afspraken over voor- en nawerk,

-

bij de inventarisatie en
vaststelling van het te
verzetten werk ben je als
schoolteam aan zet. Binnen de
kaders van de begroting, het
bestuursformatieplan, de
missie, visie en ambities van
Fectio en de school bepaal je
als team de werkzaamheden
voor komend schooljaar;
de opslagfactor is vrij te
bepalen door het schoolteam.
Dit heeft wel invloed op de tijd
die overblijft voor overige
taken.

Dan bieden wij jou de RUIMTE om
mee te doen aan de:
Loop door HOUTEN!
Vrijdagavond 14 juni 19.00 uur:
2,5 km of 5 km of 10 km
Jij doet toch ook mee als collega
van Fectio!
Jouw energie-level zal GROEIEN,
zodat jij de weken tot de
zomervakantie met positieve
energie beleeft.

Wat dit in de praktijk betekent kun
je lezen in het werkverdelingsbeleid. Dit vind je op Sharepoint >
Informatie personeel > Beleid.
Of via deze link:
https://www.poraad.nl/nieuwsen-achtergronden/infographicondersteunt-gesprek-overwerkverdeling

Wij regelen dat we als collega’s
herkenbaar zijn.
Geef je op via:
deacademie@ksfectio.nl
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AVG hoe staat het ermee?
Afgelopen weken hebben alle scholen
een nieuwe copier gekregen. De
komende periode zal er extra
aandacht zijn voor het beveiligd
afdrukken van documenten die
bijzondere persoonsgegevens
bevatten. In het kader van de AVG is
het van belang dat eenieder hier ook
naar gaat handelen. Met de ICT
coördinatoren zal worden gekeken op
welke manier er op jouw school
verder gebruik wordt gemaakt van
codes op de nieuwe apparaten.
Veilig mailen is ook mogelijk vanaf
heden! In de applicatie van outlook
binnen office 365 is het mogelijk om
mails versleuteld te versturen. Het
versturen van een versleuteld bericht
kan naar iedereen buiten onze
organisatie. Dit doe je door bij het
maken van een nieuw bericht
bovenaan op versleutelen te klikken.
Je verstuurt dan de mail versleuteld.
De ontvanger krijgt een mail in de
inbox met de melding dat jij als
afzender een versleuteld bericht hebt
verstuurd. De ontvanger klikt op de
link en ontvangt daarna een tweede
mail met een code. Die code dient te
worden ingevoerd en de mail kan
worden opgehaald. Veilig en simpel.
Zo kunnen bijvoorbeeld verslagen van
gesprekken met ouders en externen
via deze weg verantwoord en volgens
de privacyregels worden verstuurd.
De komende maand zal er op twee
scholen een bezoek worden gebracht
door medewerkers van de CED-groep
die gaan checken hoe we ervoor staan
op AVG gebied. Er komen nog nieuwe
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protocollen aan dus zorg dat je op
de hoogte blijft. Het belangrijkste is
en blijft dat je je gezond verstand
gebruikt bij het gebruik van
bijzondere persoonsgegevens van
anderen en die van jezelf.

nieuws en de komende periode ook de
interne vacatures (onder het Nieuws).

Mocht je vragen hebben op het
gebied van de AVG of privacy? Laat
het weten via privacy@ksfectio.nl.

Sharepoint
De komende periode zal weer een
aantal scholen overgaan op het
gebruik van Sharepoint. Als
medewerkeer van Fectio heb je al
toegang tot het algemene deel van
de stichting door op Sharepoint te
klikken binnen Office 365. Hier vind
je al de nodige informatie op
personeelsgebied, het laatste kopje

Het uiterlijk van de omgeving zal dit
schooljaar nog een andere uitstraling
krijgen, en de omgeving zal ook meer
snelheid krijgen. Ook de nieuwsitems
uit de nieuwsbrief zullen een
prominentere plek krijgen. We blijven
werken aan ontwikkelingen op dit
gebied! In de academie van volgend
schooljaar zullen meerdere extra
scholingsmomenten op dit gebied
worden opgenomen. Niet alleen voor
deze applicatie van Office 365 maar
ook voor andere applicaties!

Agenda Fectio-activiteiten

19-04 t/m 03-05 Meivakantie
07-05 netwerk IB
07-05 vergadering Raad van
Toezicht
15-05 bijeenkomst MR-GMR
21-05 bezoek DT aan stichting
Purmerend i.h.k.v. LeerKRACHT
22-05 conferentie Profi Pendi
29-05 netwerk ICT
30-05/31-05 Hemelvaart
03-06 netwerk Marnix
05-06 vergadering GMR
05-06 nieuwsbrief 8

