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Voorwoord

“Wij kunnen
het verschil
maken voor
de leerlingen.”
Welkom bij Stichting PCOU

Je hebt als flexleerkracht een contract waarmee
je flexibel inzetbaar bent op de 28 scholen van
Stichting PCOU en daarom zijn we blij dat je er bent!
We gunnen jou een werkomgeving die stimulerend
is voor je ontwikkeling als leerkracht. In het komende
jaar biedt de Flexpool jou daarom deskundigheidsontwikkeling, intervisie, coaching, training en een
team van onderwijsprofessionals die je willen helpen
om jouw plek binnen het grote geheel te vinden.
Dit boekje helpt je bij de eerste vragen en geeft
je richting bij het werken in de Flexpool. We wensen
je veel plezier en inspiratie op onze scholen!
Wie kan je bereiken voor welke vragen?
Voor algemene vragen kun je bij Marieke of
Philomena terecht, flexpoolpcou@pcouwillibrord.nl.
Voor vragen over je salaris kun je contact opnemen
met Sanne, s.poelen@pcouwillibrord.nl.

IPPON

IPPON regelt de vervangingsaanvragen van de
scholen en zoekt de flexleerkracht bij deze aanvraag.
Als je in de Flexpool werkzaam bent, ontvang je via
IPPON je inloggegevens waarmee je toegang kunt
krijgen op de website. Daarnaast download je de app
invalpool, zodat je snel kunt worden geïnformeerd.
De administratie van Stichting PCOU wordt elke
week op de hoogte gesteld van het aantal dagen
dat jij hebt gewerkt, waardoor we de betaling nog
in dezelfde maand kunnen garanderen.
Algemene website ippon-personeelsdiensten.nl
Inloggen invalpool ippon.invalpool.nl
App			invalpool
Telefoonnummer
0318 - 83 02 44

Schoolgegevens
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Torenpleinschool
Jenaplanschool Zonnewereld
De Krullevaar
De Ridderhof
Koningin Beatrixschool
Basisschool De Oase
De Boomgaard (Akkrumerraklaan)
De Boomgaard (Langerakbaan)
SBO Belle van Zuylen
De Kleine Vliegenier
De Piramide (Bisschopsplein)
De Schakel
Taalschool Utrecht
De Boemerang (Amandelstraat)
De Boemerang (Boerhaaveplein)
Op Dreef
De Regenboog (Regentesselaan)
De Regenboog (Wevelaan)
De Fakkel
Van Asch van Wijckschool
2e Marnixschool
Jenaplanschool De Brug (De Kade)
Jenaplanschool De Brug (De Laan)
Parkschool
Lukasschool
Da Costaschool Kanaleneiland
De Wereldwijzer
Da Costaschool Hoograven
Blauwe Aventurijn
De Baanbreker
De Odyssee

Hoe werkt het?

Stichting PCOU is op zoek naar leerkrachten die flexibel willen werken op onze scholen.
Dit betekent dat je een jaarcontract krijgt. In dit contract leggen we vast hoeveel
dagen je per week kunt werken. Ook kun je aangeven welke bouw en werkdagen je
voorkeur hebben. Bij ons betekent flex ook echt flex! Heb je nog een andere baan of
studeer je nog? Geen probleem! Ben je de ene week 20 uur beschikbaar en de andere 8?
Ook geen probleem! We denken graag met je mee.
Directeur van de Flexpool is jouw functioneel leidinggevende
De directeur van de Flexpool is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
Flexpool en de leerkrachten. Je krijgt de mogelijkheid voor deskundigheidsontwikkeling
en intervisie.
Beschikbaar zijn
Je werkt op de door jou aangegeven dagen. Werkdagen zijn 8 uur. Je kunt zelf je agenda
beheren. We werken met een app waardoor je je eigen agenda kunt beheren en je ruim
van tevoren op de hoogte bent van je komende invalklus.
De kans dat je een keer onverwacht uit je bed wordt gebeld, is dus heel klein.
In het uitzonderlijke geval dat dit wel gebeurt, verwachten we dan ook dat je er bent.

Ziek/beter melden en verlof
Ben je ziek of weer beter? Doe dan het volgende:
1. Bel naar Ippon.
2. Mail je directeur.
3. Mail met de flexpool.
Extra verlof aanvragen voor een bruiloft, begrafenis,
verhuizing of diplomering? Doe dit via de directeur
van de Flexpool.
Voortzetting contract
Bij goed functioneren krijg je na je jaarcontract
een vaste aanstelling. Bij (langdurige) vervangingen
vraagt de directeur van de Flexpool om informatie
over het functioneren van de flexleerkracht aan
de directeur van de school waar de vervanging is
gedaan. Dit is mede de basis voor het beoordelen
en (mogelijk) verlengen van het contract. In april/
mei vinden deze gesprekken plaats.
Doorstromen
Als een schoolleider, bij wie je hebt ingevallen,
jou graag een contract bij de school wil aanbieden,
dan kan dat gedurende het schooljaar. Hierin zijn
wij als PCOU uniek!

“Het leuke aan
mijn collega’s
is hun
enthousiasme.
Ze hebben echt
hart voor hun
werk.”

Uren

De normjaartaak is de jaartaak van een fulltime leerkracht. Dit is vastgelegd in de CAO.
In het primair onderwijs omvat deze taak 1659 uur. Bij parttimers is de verdeling naar
rato van de werktijdfactor (WTF).

De flexleerkracht vervangt

De flexleerkracht vervangt

De flexleerkracht vervangt

langer dan drie maanden:

tussen de twee weken en

een dag (acht uur): in dit

de taakuren worden door

drie maanden: in dit geval

geval zijn er geen taakuren.

de Flexpool-directeur

heeft de flexleerkracht een
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Werktijdfactor
Basisuren taakbeleid

2018
Agenda
- 2019
2018-2019

Augustus
ma 27 - Start schooljaar
di 28 - Intervisie

September
di 18 - Intervisie

Oktober
wo 3 - Intervisie
vr 15 - Dag van
		
de leerkracht
za 20 - Start herfstvakantie
zo 28 - Laatste dag
			 vakantie

November
d0 8 - Intervisie

December
di 11 - Kerstborrel
za 22 - Start kerstvakantie

Januari
zo 6 - Laatste dag vakantie
di 22 - Intervisie

Februari
wo 13 - Intervisie
za 23 - Start voorjaars		
vakantie

Maart
zo 3 - Laatste dag vakantie
do 21 - Intervisie

April
di 9 - Funct.gesprekken
wo 10 - Funct.gesprekken
do 11 - Funct.gesprekken
di 16 - Funct.gesprekken
wo 17 - Funct.gesprekken
do 18 - Funct.gesprekken
vr 19 - Start meivakantie/
		
Goede Vrijdag
ma 22 - Tweede Paasdag

Mei
zo 5 - Laatste dag vakantie
di 14 - Intervisie
do 30 - Hemelvaartsdag

Juni
ma 10 - Tweede Pinksterdag
do 13 - Intervisie

Juli
di 16 - Vakantieborrel
za 20 - Start zomervakantie

September
ma 2 - Start schooljaar

Flexbingo

“Elk kind is
verschillend.
Dat is de
uitdaging!”

Je bent als flexleerkracht flexibel inzetbaar op een van
de scholen van Stichting PCOU. Op hoeveel scholen
heb jij gewerkt? Doe mee met de jaarlijkse Flexbingo!
Vraag aan de school om een stempel of handtekening
in het betreffende vakje te zetten. Bij 3 op een rij
(verticaal) krijg je een bon cadeau en bij 9 op een rij
(horizontaal) krijg je zelfs een iPad of 500 euro bruto
cadeau!
Heb je een rij vol? Maak dan een foto van jouw Flexbingokaart en mail die naar flexpool@pcouwillibrord.nl.

Blauwe
Aventurijn

De Boemerang

De Schakel

De Kleine
Vliegenier

Da Costaschool
Hoograven

Op Dreef

Lukasschool

Taalschool Utrecht

De Piramide

500 euro bruto
of een iPad

Jenaplanschool
De Brug

Parkschool

2e Marnixschool

Da Costaschool
Kanaleneiland

Koningin
Beatrixschool

De Krullevaar

Torenpleinschool

De Fakkel

Basisschool
De Oase

500 euro bruto
of een iPad

De Ridderhof

De Baanbreker

De Wereldwijzer

De Boomgaard

De Odyssee

De Regenboog

Van Asch van
Wijkschool

Jenaplanschool
Zonnewereld

SBO Belle van
Zuylen

500 euro bruto
of een iPad

Cadeaubon

Cadeaubon

Cadeaubon

Cadeaubon

Cadeaubon

Cadeaubon

Cadeaubon

Cadeaubon

Cadeaubon

www.pcouwillibrord.nl

Foto-Atlas fotografie en OnderwijsCommunicatieCoach

PCOU Willibrord
Kaap Hoorndreef 66
3563 AW Utrecht
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
030 - 272 31 23
flexpool@pcouwillibrord.nl

