
 
Attentieregeling (vastgesteld d.d. 13 juli 2021)     Ingangsdatum: 1 augustus 2021 
 

Aangelegenheid Attentie Ten laste van Verantwoordelijke Uitvoering 
Huwelijk  
incl. 25/40 jarig huwelijk 

 
€ 50,00 + bloemen t.w.v. € 15.00  

 
schoolbudget* 

 
leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB)  

 
(te bepalen door)  
verantwoordelijke 
 

Geboorte 
kind van medewerker 

 
bloemen t.w.v. € 15.00 
+ MOVARE-shirtje (met naam baby)  

 
schoolbudget  

 
leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 

 
(te bepalen door)  
verantwoordelijke  

Ziekte  
> 3 weken; herhaling om de 3 mnd. 

 
bloemen t.w.v. € 15.00  

 
schoolbudget  

 
leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 
 

 
(te bepalen door)  
verantwoordelijke  

Overlijden 
• medewerker, oud-medewerker (< 1 

jaar uit dienst) of leerling 
 

 
 

• partner/kinderen van medewerker 
of ouderlid MR/lid OR 

 

• (schoon)ouders van medewerker 
 

 

• grafstuk namens bestuur/school 
t.w.v. max. € 75,00 + aanhaak-
advertentie van alle school-
geledingen, bestuur en GMR 
 

• grafstuk t.w.v. max. € 75,00 
 
 

• kaartje en/of bloemen van ca.  
€ 15,00  

 

• bestuursbudget 
 
 
 
 

• schoolbudget 
 
 

• schoolbudget  

 

• schooldirecteur/afdelingshoofd i.o.m. 
CvB 
 
 
 

• leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 
 

• leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB)  

 

• BMO/communicatie 
 
 
 
 

• (te bepalen door) 
verantwoordelijke 
 

• (te bepalen door) 
verantwoordelijke 

*daar waar vermeld staat ‘schoolbudget’ dient i.g.v. medewerkers bestuursbureau ‘budget bestuursbureau’ te worden gelezen. 

  



Aangelegenheid Attentie Ten laste van Verantwoordelijke Uitvoering 
Jubilea     

25 jarig ambtsjubileum 
 
(ambtsjubileum: onderwijsjaren bij 
alle onderwijsinstellingen en 
overheidsjaren) 
 

jubileumgratificatie conform CAO 
 
kaart van CvB + bloemen of fles wijn 
t.w.v. € 15,00 
 

bestuursbudget 
 
 
 
 

P&O 
 
leidinggevende, na signaal P&O 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 
 

PSA, verrekening via 
salaris 
 
verantwoordelijke i.o.m. 
CvB 
 

25 jarig bestuursjubileum  
 
(bestuursjubileum: onderwijsjaren bij 
MOVARE en haar rechtsvoorgangers)  

kaart van CvB + € 50,00 + bloemen 
of fles wijn t.w.v. € 15,00  

bestuursbudget  leidinggevende, na signaal P&O 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 

PSA, verrekening via 
salaris 
 
verantwoordelijke i.o.m. 
CvB 

40 jarig ambtsjubileum 
 
(ambtsjubileum: onderwijsjaren bij 
alle onderwijsinstellingen en 
overheidsjaren) 
  

jubileumgratificatie conform CAO 
 
kaart van CvB + bloemen of fles wijn 
t.w.v. € 15,00 
  

bestuursbudget  P&O 
 
 
leidinggevende, na signaal P&O 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB)  

PSA, verrekening via 
salaris 
 
verantwoordelijke i.o.m. 
CvB  

40 jarig bestuursjubileum  
 
(bestuursjubileum: onderwijsjaren bij 
MOVARE en haar rechtsvoorgangers) 
  

kaart van CvB + € 100,00 + bloemen 
of fles wijn t.w.v. € 15,00  

bestuursbudget 
  

leidinggevende, na signaal P&O 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB)  

PSA, verrekening via 
salaris 
 
verantwoordelijke i.o.m. 
CvB  

In diensttreding  Bloemen t.w.v.. € 15,00  schoolbudget leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB)  

(te bepalen door) 
verantwoordelijke  

Diploma behaald 
  

Bloemen t.w.v.. € 15,00 
  

schoolbudget leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 

(te bepalen door) 
verantwoordelijke 
  

Benoeming tot directeur Bloemen t.w.v.€ 15,00 bestuursbudget CvB  BMO 

Beëindiging loopbaan 
  

kaart CvB + € 100,00* + bloemen of 

fles wijn t.w.v. € 15,00                    

* i.g.v. beëindiging loopbaan 

directeur: bronzen beeldje (i.p.v. € 

100,00) 

i.g.v. activiteit: bestuursbijdrage in 

kosten € 250,00 
 

bestuursbudget 
 
 
bestuursbudget 
 
 
bestuursbudget 
  

Leidinggevende 

(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 

CvB  

 

Leidinggevende 

(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 
 

verantwoordelijke i.o.m. 

CvB 

CvB 

 

(te bepalen door) 

verantwoordelijke 



 
 
  

Aangelegenheid Attentie Ten laste van Verantwoordelijke Uitvoering 

Veranderen van werkgever  bloemen of fles wijn t.w.v. € 15,00 schoolbudget leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 

(te bepalen door) 
verantwoordelijke 

Jubileum school 
25, 40, 75, 100 jaar  

basisbedrag van € 500,00 + € 1,00 
per leerling 

bestuursbudget  schooldirecteur  schooldirecteur i.o.m. 
CvB  

Opening schoolgebouw of 
feestelijke heropening na 
additionele verbouwing 
 

€ 500,00 
 
 

bestuursbudget 
 
 

schooldirecteur schooldirecteur i.o.m. 
CvB 
 

Activiteiten t.b.v. medewerkers 
MOVARE 
• kerstattentie 

 

• (team)activiteiten, zoals 
kerstactiviteit, afsluiting schooljaar 
en teamuitje 

 
 

• € 25,00 per medewerker 
 

• max. € 125,00 per medewerker 
per schooljaar  

 
 

• schoolbudget 
 

• schoolbudget 

 
 

• leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 

• leidinggevende 
(schooldirecteur/afdelingshoofd/CvB) 

 
 

• (te bepalen door) 
verantwoordelijke 

• (te bepalen door) 
verantwoordelijke  

Relatiegeschenk  
Door het CvB nader te bepalen 
relaties  

Bronzen beeldje Bestuursbudget CvB CvB 

     

 


