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: Mobiliteitsvergoeding medewerkers werkzaam als vervanger

Toelichting
Het is moeilijk om in deze krappe arbeidsmarkt leerkrachten te vinden. Nog
moeilijker is het om goede vervangers van leerkrachten voor een
vervangingspool te vinden.
Leerlingen hebben baat bij vaste leerkrachten maar ook bij vaste vervangers.
Vervangers die al een gezicht hebben bij de leerlingen, de werkwijze van het
team kennen, de weg weten en op de hoogte zijn van het reilen en zeilen op de
school. Gewoon moeiteloos kunnen inschuiven.
De meeste vervangers in onze huidige pool opteren uiteindelijk toch voor een
vast plek op een school, intern bij O2A5 dan wel extern. Met als gevolg dat
medewerkers vaak weer uit de pool gaan. Dat is jammer met name ook voor de
kwaliteit van de pool.
In juli 2021 hebben wij een notitie aangeboden met als voorstel een flextoeslag
en een gewijzigde reiskostenvergoeding. Met deze notitie werd ingestemd door
de GMR maar kreeg daarna onvoldoende draagvlak voor de flextoeslag in het
directieoverleg. Hierbij het gewijzigde voorstel.

Mobiliteitstoeslag reiskosten woon- werkverkeer
Onze scholen liggen ver uit elkaar en vervangers maken vaak veel kilometers.
Binnen de cao kennen we een beperking ten aanzien van de uitbetaling van
woon-werk kilometers. In afwijking van de cao PO willen we de woon-werk
kilometers die gemaakt worden in het kader van vervanging á € 0,29 per
kilometer gaan vergoeden. Deze worden vervolgens per maand gedeclareerd.
Hiervoor komen de volgende medewerkers in aanmerking:
1. Medewerkers werkzaam als vervanger in de vervangingspool;

2. Medewerkers die met een tijdelijke uitbreiding een vervanging doen op
een andere locatie dan de eigen standplaats.

Ter beschikkingstelling van een laptop
Wanneer een vervangingsmedewerker wordt ingezet ter vervanging op een
school dan is er vaak geen laptop voorhanden (deze is meestal in het bezit van
de afwezige medewerker, zie bijlage) waardoor de vervangende medewerker
hinder ondervindt.
Derhalve wordt aan een medewerker werkzaam vanuit de vervangingspool een
goed geoutilleerde laptop ter beschikking gesteld. Deze laptop wordt zodanig
ingericht dat de vervanger op alle O2A5 scholen werkzaamheden kan uitoefenen.
Er zal nog nader worden uitgezocht welke applicaties op deze laptops moeten
worden geïnstalleerd.
Hiervoor komen de volgende medewerkers in aanmerking:
1. Medewerkers werkzaam als vervanger in de vervangingspool.
Medewerkers die al in dienst zijn, hebben al de beschikking over een eigen
laptop.

Bijlage 1

Bijlage 2
Tabel woning-werkverkeer
Behorende bij artikel 7.2, lid 1van de CAO PO:
De tegemoetkoming voor woning-werkverkeer voor verschillende afstanden
woning-werkverkeer en aantal werkdagen per week.

