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Woensdag 5 september j.l. heeft het Sectorgroepsbestuur PO zijn eerste
vergadering gehad van het schooljaar 2018-2019. Voorzitter Dorethea
Arissen opende de vergadering met een passage uit de sectornota over de
visie van dit bestuur: ‘Wij gaan voor een focus op ledengerichte activiteiten,
vraaggestuurd en doelgroepgericht. Flexibiliteit, diversiteit, communicatie
naar en bescherming van, zijn daarbij leidende begrippen.’
De CAO-onderhandelaarster van CNV Onderwijs, Joyce Rosenthal, heeft het
bestuur bijgepraat over wat er de afgelopen weken voor overleg is geweest
met de minister en dan met name over de brief van minister Slob aan de
Tweede Kamer over maatregelen om het lerarentekort te lijf te gaan. Klik
hier om de reactie van CNV Onderwijs op deze brief te lezen: ‘oude wijn in
nieuwe zakken’.
e
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Blij, maar…….Het bestuur van de Sectorgroep Primair Onderwijs is blij met
de salarisverhoging in deze cao, maar het is nu ook tijd om de salarissen

Start onderhandelingen cao PO | Begin december starten de formele
cao-onderhandelingen voor de cao PO 2019. Tot die periode bereiden
partijen de verschillende onderdelen, waarover nieuwe cao-afspraken
worden gemaakt, voor. CNV Onderwijs wil toe naar één functie- en
loongebouw voor alle werknemers in het PO, dus ook voor schoolleiders en
OOP’ers. Dat was op korte termijn niet mogelijk en is daarom onderdeel
van de komende cao-onderhandelingen. Zie ook
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/onderhandelaarsakkoord-caoprimair-onderwijs-teams-aan-zet/
De huidige cao loopt tot 1 maart 2019. Indien voor 1 maart 2019 er nog
geen nieuwe cao is, dan loopt de huidige cao PO van rechtswege nog twee
jaar door.

Salarisverhoging per 1 september 2018 van 2,5% en de eenmalige
uitkering van 750 euro werken ook door in de uitkeringen | Met
ingang van 1 september 2018 worden de bovenwettelijke daglonen
verhoogd met 2,5%. Het gaat hierbij ook om suppletie-uitkeringen. Met de
betaling van oktober 2018 is de betaling voor uitkeringsgerechtigden
zichtbaar. Uitkeringsrechten met een uitkering in de periode 1-1-2018 tot
1-9-2018 krijgen naar rato de eenmalige uitkering van 750 euro van het
aantal maanden waarin het uitkeringsrecht in de periode 1-1-2018 tot 1-92018 heeft gelopen. De uitbetaling van deze eenmalige uitkering zal ook in
oktober 2018 plaatsvinden.

Vacature Sectorgroepbestuur Primair Onderwijs | Tijdens de
zomervakantie bereikte ons het bericht dat een bestuurslid, Femke
Goedendorp, per direct zou stoppen bij ons vanwege een nieuwe baan. Ze
wordt directeur van een basisschool. Zij kan deze nieuwe uitdaging niet
verenigen met het functioneren in ons bestuur. Wij respecteren dit en
wensen haar dan ook veel succes in haar nieuwe baan. Dit betekent voor
ons dat we een vacature hebben. Lijkt het u iets om deel uit te maken van
ons bestuur en wilt u weten wat het zoal inhoudt, stuurt u dan een mailtje
naar de secretaris, Han de Vries (primaironderwijs@cnv.nl).

Wat zijn de gevolgen voor mij van de AVG | Digitalisering van de
samenleving vraagt om betere bescherming van privacy van mensen. Hun
persoonsgegevens staan nog te vaak onbeveiligd en voor iedereen vindbaar
op het net. De gegevens van de tennisclub, bij facebook, Instagram,
Marktplaats etc. En dat leidt tot misbruik en inbreuk op je privacy.

Bescherming privacy

De AGV gaat over bescherming van privacy van mensen - van hun
persoonsgegevens - en speelt op deze gevaren in. AVG beschermt jouw
privacy bij de overheid, bedrijven en organisaties door strenge regels voor
verwerking van jouw persoonsgegevens. De AVG beschermt jouw privacy
bij en via privé personen niet. Jan mag zijn vriend Piet best toegang geven
tot de familie-app, waar alle privézaken van de familie worden gedeeld.
Scholen (Schoolbesturen) zijn volgens de AVG verantwoordelijk voor de
bescherming van de persoonsgegevens die daar zijn. De AVG bepaalt wat
de school daarmee wel en niet mag doen (verwerking is elke vorm van
omgaan met deze gegevens).

De kern van de AVG in
school

Privacyrechten

Wanneer AVG
verwerking (niet) mag

De school krijgt persoonsgegevens van zogenoemde betrokkenen: van
personeel, ouders, leerlingen en van/via het samenwerkingsverband, de
schoolarts, Jeugdzorg etc. Het schoolbestuur mag die gegevens alleen en
zo beperkt mogelijk verwerken als de AVG dat voor de (onderwijs)doelen
van de school toestaat. Om te voorkomen dat deze - vaak erg gevoelige
gegevens - in verkeerde handen komen (dat is een datalek) moet het
schoolbestuur dat heel veilig doen. En ook zo dat betrokkenen hun het
recht op bescherming kunnen waarmaken. Daarom moet het schoolbestuur een voor ieder toegankelijk privacyprotocol maken waarin dit alles
in eenvoudige taal staat.
De ouders en verzorgers hebben recht op inzage, juistheid en correctie van
hun gegevens en van hun leerlingen. Ze hebben verder recht op overdracht
en op vernietiging als bewaren niet langer nodig is. Zij mogen bovendien
over de AVG-gang van zaken in school klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Datalekken (b.v. verlies of diefstal van een usb-stick met
gegevens) moeten onmiddellijk via het schoolbestuur gemeld worden bij
de AP.
De school mag persoonsgegevens verwerken (gebruiken) als de school
voldoet aan één of meer van de hieronder genoemde en voor de school
belangrijke AVG-eisen:
1. voldoet aan een wettelijke verplichting. De onderwijswetten bevatten
veel verplichtingen waaraan de school moet voldoen. Verwerken mag
dan. Bijvoorbeeld voor
• de leerplicht en contact met de leerplichtambtenaar;
• het waarmaken van onderwijskwaliteit. Denk aan gebruik voor de
leerlingontwikkeling via bv. het volgsysteem, het leerlingdossier en het
onderwijskundig rapport. Maar ook via overleg met het
samenwerkingsverband en Jeugdzorg bij extra ondersteuning.
• bescherming van de gezondheid van de leerlingen (inclusief
bescherming tegen huiselijk geweld en zedenmisdrijven).
2.
de onderwijsovereenkomst uitvoert, zoals vragen om het kind te
halen en te brengen volgens het continurooster;
3.
vooraf toestemming van betrokkene heeft gehad: bv. voor gebruik
van een portretfoto van een leerling in de schoolgids;
4.
een gerechtvaardigd schoolbelang heeft, zoals bewaren van
gegevens van een van school gehaalde leerling zolang de
klachtenprocedure van zijn ouders nog loopt.
De school mag zonder wettelijke basis geen gegevens verwerken over:
• godsdienst of levensovertuiging,
• ras en politieke gezindheid,
• gezondheid en seksuele geaardheid,
• lidmaatschap van een vakvereniging.

Praktijkvoorbeelden

Een paar vragen om te laten zien, dat de AGV soms puzzelen is voor een
duidelijk antwoord.
• Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders van de leerlingen
van mijn nieuwe groep een lijst met namen van die leerlingen. Mag dat?
Onder voorwaarden wel. Deze informatie kan vallen onder de AVG eis
‘gerechtvaardigd belang van de school’, mits deze informatie veilig aan

de ouders wordt verstrekt en ook onder ‘uitvoering onderwijsovereenkomst’ als dit gebruik is opgenomen in het privacyreglement
van de school.
Ouders maken foto’s van kinderen tijdens de musicaluitvoering. Mag dit?
Deze activiteit van ouders valt niet onder de AVG-bescherming. Het is
dus geen schoolaangelegenheid hoewel de school de ouders wel kan
vragen hiermee zorgvuldig om te gaan. Bv. niet plaatsen op facebook.
Ook omdat ouders wel te maken hebben met privacybescherming van
andere ouders/hun kinderen volgens de auteurswet/ portretrecht.
Mag ik met collega’s, als het voor hun ontwikkeling van belang is, over
kinderen praten? Dat mag volgens de onderwijswet.
Mag ik via e-mail contact hebben met een professional van het
samenwerkingsverband over een leerling voor extra ondersteuning? Dat
mag volgens de onderwijswet, mits veilig.
Mag de school een kaartje aan de schooltas van elke leerling hangen met
foto, naam, adres, telefoonnummer en aanspreekwijze? Dat mag niet,
tenzij ouders hiermee voorafgaand hebben ingestemd.
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•

Wat bij twijfel te doen?

Handelen volgens de AVG is ingewikkeld en de grenzen van toepassing
moeten zich nog uitkristalliseren. Het schoolbestuur moet duidelijk en
helder aangeven wat wel en niet kan met persoonsgegevens, want daar
ligt uiteindelijk de verantwoordelijkheid. Bij twijfel: niet verwerken. Stel je
vraag aan de door jouw bestuur aangewezen functionaris belast met
gegevensbescherming of aan jouw leidinggevende.

Bijeenkomsten/schoolbezoeken in de regio | Welkom bij de vereniging.
•

LEDENACTIVITEITENGROEP
EN

In de eerste twee weken van oktober (1 t/m 12 oktober) gaat de LAG
Gelderland op schoolbezoeken.
• 3 oktober: organiseert de LAG Z-Holland een onderwijsmiddag in
Rotterdam in pro Rego met o.a. Hanneke Poot.
• Woensdag 10 oktober gaat de LAG Brabant-Zeeland op schoolbezoek
in Oosterhout, Raamsdonkveer en Geertruidenberg.
• 3 november: organiseert de LAG Z-Holland een
jubilarissenbijeenkomst in Rotterdam.
• LAG Limburg organiseert de komende periode bijeenkomsten (inloop
vanaf 16.30 u start 16.45 u.): o.a. op 4 oktober 2018 in Venlo.
Zie voor alle evenementen in de regio die door CNV worden georganiseerd:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenementen/

Themanummer Hoogbegaafdheid | Met medewerking en in
samenwerking met PO-raad en Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
(NRO) is door leerkrachten van 11 basisscholen in de regio Tilburg op
praktijkgerichte wijze gezocht naar mogelijkheden om passend onderwijs
voor hoogbegaafde kinderen te realiseren. Een themanummer boordevol
praktische tips. Ook de dilemma’s worden niet vergeten. Het project stond
onder leiding van dr. Anouke Bakx, lector van de Hogeschool Kind &
Educatie van Fontys Hogescholen. De projectgroep heeft 2000 extra
exemplaren aangeschaft. ZP komt hiermee bij een brede groep
onderwijsbetrokkenen onder de aandacht. Een digitale versie ter
verspreiding kan worden aangevraagd bij zorgprimair@cnv.nl.
Voor het themanummer De muziek- en zangles op school
zijn bijdragen nog van harte welkom!

