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(voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Emmen.
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Voorwoord
Beste invalkracht,
Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen van 2,5 tot en met
12 jaar. OOE heeft een gevarieerd onderwijsaanbod op het gebied van
het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente
Emmen. OOE is volop in beweging. Zowel bestuurlijk als op schoolniveau
wordt er voortdurend aan kwaliteitsverbetering gewerkt.
OOE wil de continuïteit van het onderwijs waarborgen, ook als de
groepsleerkracht, onderwijsassistent of vakleerkracht – tijdelijk – niet
in staat is te werken. De invalkracht die op dat moment de groep
overneemt, of de assistent die de leerkracht ondersteunt, staat voor de
uitdaging om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.
Door middel van dit boekje wil OOE je zo goed mogelijk informeren over
tal van zaken die verbonden zijn met het invalwerk binnen onze scholen.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met één van
de leidinggevenden in het onderwijsveld of met het bestuurskantoor
OOE. Voor contactgegevens zie achterzijde.
Neem ook eens een kijkje op de website van OOE, www.oo-emmen.nl.
Namens het schoolbestuur wensen wij je veel succes en werkplezier.
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1. Werken bij Openbaar Onderwijs Emmen
OOE bestaat uit 10 clusters waarin zich 28 basisscholen/locaties, een school
voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs
verdeeld over 30 locaties bevinden. Jaarlijks bezoeken ongeveer 4.500 kinderen
de 30 locaties. De locaties bevinden zich in de gemeente Emmen in de volgende
wijken/dorpen: Barger-Oosterveld, Emmen (Angelslo, Bargeres, Centrum,
Delftlanden, Emmerhout, Emmermeer en Rietlanden), Emmer-Compascuum,
Erica, Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Dordrecht, Nieuw-Weerdinge,
Roswinkel, Schoonebeek, Weerdinge en Zwartemeer.
Deze medewerkers van OOE zijn in
gezamenlijkheid verantwoordelijk voor
de uitvoering van het onderwijs. De
invalkrachten vervangen bij afwezigheid
van medewerkers van OOE. Ter
ondersteuning van het onderwijs
worden door ondersteuningsteam
OOE werkzaamheden verricht op
verschillende taakgebieden. De
taakgebieden van OOE zijn: financiën,
i.c.t., huisvesting, onderwijskundige zaken,
leerlingadministratie, personeelsbeleid,
salarisadministratie en zorg.
Grondslag openbaar onderwijs
Om deze vraag te kunnen beantwoorden
wordt verwezen naar de tekst van artikel
23 van de Grondwet. Hierin staat dat
het openbaar onderwijs bij wet wordt
geregeld, met eerbiediging van ieders
godsdienst of overtuiging.
Het openbaar onderwijs kent zes
kenmerken:
1. pluriformiteit;
2. algemene toegankelijkheid;
3. gelijke behandeling;
4. medezeggenschap;
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5. openbaarheid van bestuur;
6. bestuur door gekozen
volksvertegenwoordigers.
Van een medewerker die werkzaam wil
zijn in het openbaar onderwijs wordt
verwacht dat hij/zij:
• de kennis bezit over de beginselen van
het openbaar onderwijs;
• een open instelling heeft tegenover de
te onderscheiden levensbeschouwelijke
en maatschappelijke waarden in de
Nederlandse samenleving;
• de bereidheid heeft bij te dragen aan de
vorming van leerlingen op grondslag van
bovenvermelde kenmerken.
Onderwijskundige uitgangspunten
OOE heeft een grote hoeveelheid
onderwijsvormen en –culturen. Zo hebben
we Daltonscholen, een school voor
ervaringsgericht onderwijs en een school
voor Montessorionderwijs. Ook hebben
we een school voor speciaal basisonderwijs
en een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs.
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2. Onze scholen voor basis- en (voortgezet)
speciaal onderwijs Per 1-8-2020

* Wij attenderen u erop dat alle scholen een eigen website hebben, waar u onder andere ook de schoolgidsen kunt inzien
voor meer informatie. U vindt de websites van de scholen op de volgende website: www.oo-emmen.nl.
Op deze site kunt u ook verdere informatie over het Openbaar Onderwijs Emmen vinden.

In OOE wordt met BasisRegistratieINstellingen (BRIN) gewerkt. Deze vindt u terug
op uw salarisspecificatie. De BRINnummers staan hieronder vermeld.
Adres

Telefoon

Zuidlaarderbrink 4, 7812 GE Emmen (Bargeres)

0591-652190

Balingerbrink 178, 7812 SN Emmen (Bargeres)

0591-652190

19CO

De Catamaran (SBO)

Wendeling 112, 7824 TK Emmen (Angelslo)

0591-613899

16ZQ

De Meent

Eerste Koppelweg 2, 7881 EG Emmer-Compascuum

0591-351660

17AE

De Bente

Westerdiep OZ 96, 7881 HG Emmer-Compascuum

0591-353320

17BC

De Runde

Runde ZZ 84, 7881 HP Emmer-Compascuum

0591-351446

17BL

De Dreef

Kanaal A NZ 102, 7881 KL Emmer-Compascuum

0591-352653

16BX

Meester Vegter

Bargermeerweg 113, 7811 LD Emmen (Centrum)

0591-659842

17FU

’t Koppel

Ged. Achterdiep 9, 7831 CJ Nieuw-Weerdinge

0591-527089

17JD

De Dreske

Roswinkelerstraat 131, 7895 AR Roswinkel

0591-352907

16DJ

De Esdoorn

Buiskoolstraat 1, 7814 RC Emmen (Weerdinge)

0591-659848

16XQ

De Brink

Rolderbrink 128 -130, 7812 PK Emmen (Bargeres)

0591-659850

16YK

De Barg

Mantingerbrink 203, 7812 MD Emmen

0591-659854

16XQ

De Hesselanden

Wilhelmsweg 85 a, 7814 VG Emmen

0591-673062

16HI

Emmermeer

Middenhaag 4, 7815 LB Emmen (Emmermeer)

0591-659896

16NR

De Kubus

Houtweg 403, 7823 PS Emmen (Emmerhout)

0591-622100

17BU

De Anbrenge

Semsstraat 2, 7887 AD Erica

0591-301824

18HB

De Iemenhof

Spanjaardspad 86, 7761 BR Schoonebeek

0524-531231

17DQ

De Bascule

Sportlaan 85, 7833 CH Nieuw-Amsterdam

0591-552042

17CN

De Planeet

Horizon 76, 7891 CV Klazienaveen

0591-390162

17CW

De Spil

Voeghoutenstraat 23, 7891 LA Klazienaveen

0591-390225

17DG

De Viersprong

Derksweg 22, 7891 PK Klazienaveen

0591-390170

17EJ

De Dordtse Til

Walevest 10, 7885 AK Nieuw-Dordrecht

0591-390175

17KM

’t Swarte Meer

De Blokken 22, 7894 CL Zwartemeer

0591-390213

16MA

Angelslo

Smedingeslag 1, 7824 HK Emmen (Angelslo)

0591-625269

16WN

Op ’t Veld

Barnar 5a, 7826 EP Emmen (Barger-Oosterveld)

0591-629364

21PS

De Vlonder

Giervalk 20, 7827 HX Emmen (Rietlanden)

0591-678111

23RM

De Lisdodde

Ganzenveld 85, 7827 SE Emmen (Rietlanden)

0591-677908

Eidereend 20, 7827 LE Emmen (Rietlanden)

0591-677740

BRINnr. Naam school
00SU

Thriantaschool (SO, VSO)

24ED

Montessori-school

A.L. Lesturgeonstraat 3, 7815 VD Emmen (Emmermeer)

0591-659874

30AG

Delftlanden

Zandzoom 19, 7814 VH Emmen

0591-677705

16AH

’t Eenspan

Oosterstraat 58, 7822 HG Emmen (Centrum)

0591-659840
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3. Dienstverband
Nadat je aanmelding als invalleerkracht door Openbaar Onderwijs Emmen in behandeling
is genomen, moet er nog wel een aantal administratieve zaken geregeld worden. Je
ontvangt digitaal een aantal documenten die ingevuld en (digitaal) ingeleverd moeten
worden. Als alle documenten ingeleverd zijn, kun je ingezet worden als invalleerkracht.
Aan het eind van elke invalperiode, variërend van een dag tot een paar maanden, wordt
er van je als invaller verwacht dat je een beoordelingsformulier klaarzet in Youforce
Selfservice. De locatiedirecteur vult de beoordeling over jou in.
Op Openbaar Onderwijs Emmen is de
CAO primair onderwijs van toepassing.
Daar staan alle arbeidsvoorwaardelijke
rechten in beschreven.

10 OPENBAAR ONDERWIJS EMMEN - INFORMATIE VOOR INVALKRACHTEN

11

4. Salaris
Salarisinschaling
In principe begint iedere invalkracht op
salarisschaal L10, trede 1. Hij/zij die al
in het onderwijs werkzaam is geweest,
kan op grond van het laatstgenoten
salaris echter hoger ingeschaald worden.
Hiervoor dient een kopie van de laatste
salarisspecificatie ingeleverd te worden. Je
wordt ingeschaald in L10 (basisonderwijs)
/ L11 (bij het uitvoeren van de taken van
het speciaal onderwijs) of, als het gaat om
vervanging van onderwijsondersteunend
personeel, in de salarisschaal die hoort
bij de functie waarvoor wordt vervangen.
Zodra een invalkracht op 1 augustus
van enig schooljaar 60 dagen of meer
heeft gewerkt in het onderwijs in het
voorgaande schooljaar, komt hij/zij in
aanmerking voor een periodiek binnen
de geldende salarisschaal. Indien je van
mening bent in aanmerking te komen
voor een periodiek dan moet je kunnen
aantonen dat je in het voorafgaande
schooljaar tenminste 60 dagen hebt
gewerkt in het onderwijs.
Betaalwijze
Het salaris wordt bij invalwerkzaamheden
korter dan één maand zo spoedig mogelijk
betaald. Bij een langere invalperiode
(langer dan een maand) voor dezelfde
persoon kan uitbetaling plaatsvinden in de
maand waarin men werkt. De uitbetaling
vindt plaats rond de 25e van de maand.
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Salarisspecificatie
Zodra je van ons salaris ontvangt, krijg
je een digitale salarisstrook. Je ontvangt
dan ook per email een gebruikersnaam
en wachtwoord waarmee je kunt
inloggen op www.youforce.nl. Als je
vragen over de (digitale)salarisstrook
hebt, dan kun je contact opnemen met
de salarisadministratie. Het e-mailadres is
obo-pz@emmen.nl.
Je kunt als volgt op inloggen:
• ga naar www.youforce.nl
klik
rechts bovenin op inloggen
dan
klik je op inloggen voor managers
en medewerkers
vervolgens
verschijnt er dan een scherm waarin je
je gebruiksnaam en wachtwoord kunt
invullen
klik op Login
na het
inloggen dien je je gebruikersnaam
en wachtwoord aan te passen klik
vervolgens rechtsboven op het groene
icoontje.
Je salarisspecificatie kun je als volgt
vinden:
• log in op www.youforce.nl
ga
naar mijn dossier
vervolgens kun
je de salarisspecificatie of jaaropgaaf
raadplegen.

13

Vakantie-uitkering (8%) /
eindejaarsuitkering (6,3%) /
dag van de leraar
• De vakantie-uitkering wordt in de
maand mei uitbetaald of in de maand
van het ontslag;
• De eindejaarsuitkering wordt in de
maand december uitbetaald of in de
maand van het ontslag;
• De dag van de leraar wordt in de maand
oktober uitbetaald of in de maand van
het ontslag.
Werktijdfactoren / uren
• De formele arbeidsduur van
de werknemer die is benoemd
of aangesteld in een voltijd
normbetrekking bedraagt 40 uur
per week. De maximale werktijd per
jaar is 1.659 uur. De werknemer met
een 40-urige werkweek heeft een
werktijdfactor van 1,0 WTF.
• De werknemer wordt benoemd of
aangesteld in hele uren per week. De
werktijdfactor bedraagt dit aantal uur
per week gedeeld door 40.
• Voor het onderwijsgevend
personeel bestaat de toedeling
van werkzaamheden uit lesuren,
vermeerderd met tijd voor vooren nawerk (de opslagfactor),
professionalisering en overige taken.
Voor onderwijsondersteunend
personeel met lesgebonden en/of
behandeltaken bestaat de toedeling
van werkzaamheden uit lesgebonden

14 OPENBAAR ONDERWIJS EMMEN - INFORMATIE VOOR INVALKRACHTEN

of behandeltaken, vermeerderd met tijd
voor voor- en nawerk (de opslagfactor),
professionalisering en overige taken.
• Voor incidentele vervangingen van één
dag of minder geldt dat de minimale
betrekkingsomvang vijf uur bedraagt,
uitgedrukt in een werktijdfactor van
0,125 WTF.
Er wordt gewerkt met uren in plaats
van werktijdfactoren. Bovenschools is
afgesproken dat er per dagdeel 5 uur
(0,1250 WTF), op woensdag 6 uur (0,15
WTF), een hele dag 8 uur (0,2) en een hele
dag op 2 verschillende scholen 10 uren
(0,25 WTF) gerekend wordt.
Er wordt naar gestreefd om de salaris
verwerking zodanig uit te voeren dat voor
jou duidelijk is welk salaris je waarvoor
krijgt. De gewerkte uren etc. zijn af te
lezen op de salarisstrook.
Mocht je toch nog vragen hebben dan kun
je deze in eerste instantie stellen aan jouw
locatiedirecteur. Kom je er dan niet uit
dan kan jouw locatiedirecteur je vraag per
email sturen naar de salarisadministratie:
obo-pz@emmen.nl. De medewerkers van
de salarisadministratie zullen er dan voor
zorgen dat je antwoord krijgt op jouw
vraag.
Veelal blijkt dan dat de juiste informatie
niet of nog niet bij de salarisadministratie
is aangeboden (Selfservice).
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5. Aanvullende Informatie
Hieronder willen wij je informeren over een aantal afspraken/voorwaarden die
voor jou van toepassing zijn of kunnen zijn.
Beleid op familierelaties
a. OOE is geen voorstander van directe
familierelaties binnen een schoolteam.
b. A
 nders dan voor vervanging van
afwezigheid, streeft het bestuur er naar
geen medewerk(st)er te benoemen op
een school waaraan al een echtgeno(o)
te c.q. partner, dan wel ouder of kind
van betrokkene, verbonden is,
c. Benoeming van personeelsleden waar
een andere familierelatie is (als bedoeld
onder b.), zoals bijvoorbeeld neven
en nichten etcetera, wordt met grote
terughoudendheid om gegaan.
d. Indien door huwelijk/samenwonen een
ongewenste situatie ontstaat, zal er een
overplaatsing plaatsvinden naar een
andere school.
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Pensioen
Wanneer je voor OOE werkt, word je
automatisch aangemeld bij het ABP
(Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).
Mocht je vragen hebben over uw pensioen
dan kun je het beste contact opnemen
met het ABP (www.abp.nl).
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6. Wat moet je hebben ingeleverd om bij ons
te starten?
Om te kunnen werken als invalkracht is het belangrijk dat je daaraan vooraf
gaand een aantal documenten bij ons inlevert. De gevraagde (digitale)
documenten zijn voorwaardelijk om invalwerk te kunnen verrichten en om salaris
te kunnen ontvangen. Nadat wij alle documenten van je hebben ontvangen
kunnen wij zorg dragen voor de salarisuitbetaling. Hieronder geven we aan
welke documenten we van je vragen.
Diploma’s en akten
- PABO diploma
- Onderwijsassistent diploma niveau 4
Mocht het zo zijn dat je in de toekomst
meerdere certificaten en/of akten behaalt,
dan willen wij ook daar graag kopieën van
ontvangen voor in je personeelsdossier.

leveren bij OOE. De datum waarop wel
of niet loonheffingskorting toegepast
wordt is altijd de eerste dag van de maand
waarin je voor het eerst ingevallen hebt.
De ondertekening van het formulier is
gekoppeld aan een datum voorafgaand
aan de eerste werkdag.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Om te kunnen werken in het onderwijs
ben je verplicht een geldige VOG
te overhandigen. Je ontvangt per mail
een link voor het aanvragen van de VOG.
Het COVOG geeft de verklaring af namens
de minister van Veiligheid en Justitie.
Jouw VOG ontvang je op je postadres.
Voor declaratie dient een originele VOG
ingeleverd te worden.

Hier volgt een voorbeeld: de eerste
werkdag is op 14 september 2020, dan
is de datum waarop de loonheffing wel
of niet moet worden toegepast op 14
september 2020. Dan dient vervolgens
de datum van ondertekening op een
willekeurige dag in augustus 2020 plaats
te vinden, bijvoorbeeld 30 augustus 2020.

De VOG mag niet ouder zijn dan zes
maanden. Zolang wij geen geldige VOG
van je hebben ontvangen mogen wij je
niet inzetten voor vervanging.
Opgaaf gegevens voor de
loonheffingen
Om salaris te kunnen ontvangen dien je
het formulier “Opgaaf gegevens voor
de loonheffingen” in te vullen en in te
18 OPENBAAR ONDERWIJS EMMEN - INFORMATIE VOOR INVALKRACHTEN

Indien je gedurende het dienstverband
de toepassing van de loonheffingskorting
wilt wijzigen dient de ingangsdatum
altijd de 1e van de maand te zijn, de
datum van ondertekening moet vóór
deze ingangsdatum liggen. Als de opgaaf
voor de loonheffing onvolledig/niet
correct is ingevuld en/of niet tijdig hebben
ontvangen dan wordt bij de inhouding
van de loonheffing “het anoniementarief”
toegepast.
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Inventarisatieformulier en staat van
inlichtingen formulier
Het inventarisatieformulier en het
formulier “Staat van inlichtingen”, die je
toegestuurd worden dien je in te leveren.
Legitimatiebewijs
(paspoort of ID-kaart)
Voor het intakegesprek neem je ook een
origineel legitimatiebewijs mee. Je dient
een kopie van het identiteitsbewijs zelf te
maken en mee te nemen. Het gaat hierbij
om de bladzijden met informatie over
bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken
en handtekening.
Salarisspecificatie
Indien je al eerder in het onderwijs hebt
gewerkt, word je verzocht om een kopie
van de meest recente salarisspecificatie
in te leveren. De laatste specificatie is
de basis voor de inschaling waarin je bij
ons betaald wordt. Heb je voor aanvang
van het invalwerk in het onderwijs
werkzaamheden buiten het onderwijs
verricht, dan vragen we je ook om een
salarisspecificatie te overleggen.

Checklist van documenten die moeten
zijn ingeleverd voor aanvang van het
invalwerk:
• Diploma’s en akten.
• Verklaring Omtrent Gedrag.
• Opgaaf gegevens voor de loonheffingen.
• Geldig legitimatiebewijs (id Kaart/
paspoort).
• Salarisspecificatie onderwijs.
• Bank- of giropas.
• Eventueel aanstellingen en/of
ontslagbesluiten vorige betrekkingen
onderwijs.
• Inventarisatieformulier.
• Staat van inlichtingen formulier.
Let er verder op dat de gegevens
die op de formulieren vermeld staan
correct zijn!
Het betreft hier vooral jouw naam
(voor- en geboortenaam), adres enz. Bij
getrouwde invalkrachten dient altijd de
geboortenaam (voorheen meisjesnaam)
vermeld te worden. Zijn de gegevens
namelijk niet correct, dan kan dit een
aanzienlijke vertraging in de uitbetaling tot
gevolg hebben omdat in dergelijke gevallen
formulieren teruggestuurd worden.

Er vindt een controle plaats van je Ibannummer door middel van overleggen van
de betreffende bankpas.
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7. Het invalwerk in de praktijk
Nadat je de gevraagde gegevens zoals
weergegeven in hoofdstuk 7 hebt
ingeleverd, ontvang je van ons de
benodigde gegevens (gebruikersnaam,
wachtwoord, beschrijving en
handleiding) om in te kunnen loggen
in de Vervangingsmanager
(www.Vervangingsmanager.nl). In de
agenda van de Vervangingsmanager
kun je je beschikbaarheid aan te
geven.

Het is van groot belang dat je zorgt dat je
jouw digitale agenda up-to-date houdt.
Jouw agenda is immers de basis om te
kunnen bepalen of je beschikbaar bent voor
vervanging.

Zodra op een school een invaller nodig is,
voert de school een vervangingsaanvraag
in de Vervangingsmanager in. ‘s Ochtends
worden de meeste aanvragen voor
invalwerk gedaan. Op zondagavond
of door de weeks tussen 07.00 uur en
08.30 uur wordt verreweg het meeste
invalwerk geregeld. Uiteraard is het ook
mogelijk dat je op een later tijdstip wordt
benaderd. Er wordt van je verwacht dat
je, zodra je door ons bent benaderd, zo
snel mogelijk op de school aanwezig bent.
Voor invalwerk dat van te voren bekend is,
bijvoorbeeld verlofaanvragen, benaderen
wij je bij voorkeur een dag van te voren.
Wanneer je in jouw digitale agenda
in de Vervangingsmanager aangeeft
beschikbaar te zijn voor (inval)werk en
wij plannen je in, word je verwacht op de
desbetreffende school. Wij informeren dan
de school over jouw komst. In de meeste
gevallen word je dan ontvangen door de
locatiedirecteur of diens vervanger.
Op basis van de gegevens in jouw digitale
agenda in de Vervangingsmanager word je
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ingepland. Je ontvangt een e-mailbericht,
een whats-app en/of een sms-bericht
(afhankelijk wat je hebt aangevinkt)
wanneer en op welke school je bent
ingepland. Voor spoedaanvragen kun je
telefonisch worden benaderd. Van je word
verwacht het mailbericht en/of een smsbericht zo spoedig mogelijk te bevestigen.
Ben je aan het invallen en zijn de kinderen
naar huis, dan liggen er nog een aantal
taken en aandachtspunten voor de
invalkracht, zoals:
• nakijkwerk: we gaan er van uit dat al het
werk, dat op die dag is gemaakt, ook
wordt nagekeken door de invalkracht;
• administratie: de invalkracht zorgt voor
een goede overdracht naar de reguliere
leerkracht/assistent. In het groepsmap
kunnen eventuele bijzonderheden van
de dag worden genoteerd;
• opruimen: de klas wordt
netjes achtergelaten. Gebruikt
(handvaardigheids) materiaal wordt weer
opgeborgen;
• de invalkracht sluit alle ramen en deuren
en zorgt ervoor dat bij zijn of haar
vertrek alle elektrische apparatuur en
lampen zijn uitgeschakeld.
Word je verwacht op een school om
invalwerk te verrichten en je wordt ziek,
dan bel je zelf naar de locatiedirecteur van
de desbetreffende school. Zorg daarom
altijd dat je het telefoonnummer van de
juiste school bij je hebt. Ook informeer je
de planner van OOE hierover.
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8. In te vullen formulieren na
invalwerkzaamheden
Werkbriefjes (Digitaal)
Zodra je jouw invalwerkzaamheden hebt
beëindigd, voert de locatiedirecteur van
de school een mutatie van de door jou
gewerkte uren in in Youforce/Selfservice.
Youforce/Selfservice is het digitaal
personeelsinformatiesysteem waarin, door
middel van mutatie, de door jou gewerkte
uren worden verwerkt, met als doel dat
je het salaris ontvangt dat bij de door jou
gewerkte uren hoort.
De locatiedirecteur is verantwoordelijk
voor het doorgeven van de mutatie met
betrekking tot de door jouw gewerkte
dag(en) en uren in in Youforce/Selfservice.
Indien je langdurig voor iemand invalt en
er is een wijziging met betrekking tot het
invalwerk, dan dient de locatiedirecteur
bij elke wijziging een nieuwe mutatie in te
voeren in Youforce/Selfservice.
Reiskosten
Indien je recht hebt op reiskosten
vergoeding (een reisafstand van 7,1 km
en meer enkele reis) kun je middels
Youforce/Selfservice (tabblad Declaraties/
(reis)kosten) een declaratie indienen.
Je hebt hierbij de keus in woon-werk
korttijdelijk (< 1 maand) en woon-werk
vast (> 1 maand). Je kunt deze vergoeding
aanvragen, nadat de aanstelling is
verwerkt in Youforce.
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De uitbetaling vindt alleen plaats
wanneer er een print van de enkele reis
van de ANWB-routeplanner als bijlage
is toegevoegd. Je dient in de ANWBrouteplanner te kiezen voor de snelste
route van adres naar adres, inclusief
huisnummer.
Beoordelingsformulier
Om jouw werkzaamheden te beoordelen,
laat je het beoordelingsformulier door
jouw begeleider op school invullen na
afloop van de werkzaamheden. Dit
beoordelingsformulier zet je na iedere
invalperiode klaar voor de locatiedirecteur
in periode. Hiervoor ben je zelf
verantwoordelijk.
Ook in de komende tijd kun je verwachten
dat er nog meer veranderingen zullen zijn.
OOE is bezig om verder te digitaliseren.
Hiermee wordt naar verwachting de
administratieve last verder gereduceerd.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen
wij je daarover informeren.
Wij wensen je veel plezier en succes
toe met het invalwerk bij Openbaar
Onderwijs Emmen!
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