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In de vergadering van het bestuur van de Sectorgroep Primair
Onderwijs op 26 september is aan verschillende actuele zaken de
nodige aandacht besteed. Een paar daarvan verdienen het in deze
nieuwsbrief aan de orde te komen.
Commentaar van CNV Onderwijs op de Rijksbegroting | De
Miljoenennota biedt onvoldoende antwoord op problemen in het onderwijs.
Een toenemend lerarentekort, oplopende werkdruk, achterblijvende
beloning… Al deze problemen in het onderwijs vragen om een stevig
antwoord van het kabinet. In de uitgebrachte miljoenennota blijven echte
oplossingen uit. De investering was al toegezegd en daarnaast wordt er een
extra bezuiniging gepresenteerd. In hun communicatie schermt het
ministerie met een investering van 1.9 miljard. In de praktijk worden
e
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https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/po-front-stopt-in-huidige-vorm/
De nieuwe cao PO loopt van 1 september
2018 tot 1 maart 2019. In
“Schooljournaal” NR. 09 van 30 juni, die een paar dagen geleden in uw
brievenbus viel, kunt u op pagina 9, 10 en 11 meer lezen over deze cao. Ook
nog via deze link:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/onderhandelaarsakkoord-caoprimair-onderwijs-teams-aan-zet/
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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

AO Lerarentekort | Donderdag 11 oktober staat het Algemeen Overleg
(AO) Leraren in de Tweede Kamer gepland. Op de agenda staan ook eerder
gestelde schriftelijke vragen die door de ministers van OCW beantwoord
worden. Het gaat o.a. om de loonkloof tussen het primair en voortgezet
onderwijs, het antwoord op vragen over het onderwijsondersteunend
personeel die het moeten doen met een lagere salarisverhoging dan de
leerkrachten. Het AO staat gepland van 13:30u tot 18:30u en is via de
livestream van de Tweede Kamer te volgen op
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/plenaire-zaal. Je
kunt het AO ook bijwonen, vergeet dan niet een geldig legitimatiebewijs
mee te nemen.

Het Activiteitenplan 2019 van de Sectorgroep Primair Onderwijs |
Zoals ieder jaar wordt van de Sectorgroep verwacht, dat zij de activiteiten
voor het komende verenigingsjaar, zoals schoolbezoeken, vergaderingen en
bijeenkomsten voor de leden, netjes op papier zet en op basis daarvan een
begroting opstelt. De secretaris heeft deze klus weer geklaard en de
penningmeester heeft de euro’s eraan gekoppeld. Het bestuur van de
sectorgroep heeft het plan goedgekeurd en nu gaat het bestuur van de
Sector Onderwijs, vallend onder CNV Connectief, zich erover buigen.

Enquête over de besteding van het budget om de werkdruk te
verlagen | In het voorjaar kwam er extra geld beschikbaar voor het PO om
de werkdruk te verlagen. Iedere school kreeg 155.55 euro per leerling. Dit
budget moest ingezet worden om de werkdruk te verlagen. Klik hier voor
meer info. Voorwaarde is dat de teams zelf zouden beslissen waaraan die
gelden besteed zouden worden. Er is zelfs destijds een handleiding, een
info-graphic, verschenen. Het sectorgroepsbestuur PO is nu eigenlijk
benieuwd hoe dat budget uiteindelijk is besteed en hoe dat proces op de
school is verlopen. Daarom willen wij jullie vragen om deze enquête in te
vullen. Klik hier voor de enquête. Uiteraard brengen wij jullie op de hoogte
van de resultaten/conclusies van deze enquête.
Bij voorbaat veel dank voor het invullen.

Tip 1: Klopt je salaris per 1 september? | Wil je weten of je salaris klopt
per 1 september? Doe dan de salarischeck op de website van CNV
Onderwijs: https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/leraar-in-het-podoe-de-salarischeck/

Tip 2: Heb je je vakbondscontributie al teruggevraagd bij je bestuur? | Als
je als lid inlogt op de website van CNV Onderwijs met je lidnummer en
postcode dan vind je onder ‘jaaropgave’ het formulier hiervoor en alle
informatie.

Tip 3: (ook voor de MR) | Is er al een ‘Protocol Medisch handelen’ bij
jullie op school? Begin september heeft de PO-Raad een herzien ‘Modelprotocol medische handelingen op scholen’ uitgebracht. Nu door invoering
van Passend Onderwijs steeds meer leerlingen aangewezen zijn op zorg
tijdens schooltijd is het van belang, dat leerkrachten op de hoogte zijn van
hun verplichtingen, verantwoordelijkheden en eventueel juridische
gevolgen van hun activiteiten op dit gebied. Wat wordt van de leerkracht
verwacht als een kind op school ziek wordt? Als ouders vragen op gezette

tijden hun kind een pilletje te verstrekken? Kan een leerkracht dit
weigeren, gezien de mogelijke gevolgen als dit een keer vergeten wordt
zowel voor de leerling als de leerkracht? Onder ‘Medisch handelen op
school’ vind je meer actuele informatie, voorbeeldprotocollen en
antwoorden op veel van je vragen.

Bijeenkomsten/schoolbezoeken in de regio | Welkom bij de vereniging!
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✓ In de eerste drie weken van oktober (1 t/m 12 oktober) gaat LAG
Gelderland op schoolbezoeken in: Lunteren, Nijkerk, Ederveen,
Scherpenzeel, De Glind, Hoevelaken, Barneveld, Zwartebroek, Ter
Schuur en Wekerom.
✓ 3 oktober organiseert LAG Z-Holland een onderwijsmiddag in
Rotterdam in pro Rego met o.a. Hanneke Poot (nadere info volgt)
✓ Woensdag 10 oktober gaat LAG Brabant-Zeeland op schoolbezoek in
Oosterhout, Raamsdonkveer en Geertruidenberg.
✓ 3 november organiseert de LAG Z-Holland een jubilarissenbijeenkomst
in Rotterdam (nadere info volgt)
✓ 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/

Het Bestuursakkoord PO | In 2014 hebben het ministerie van OCW en de PORaad het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs) gesloten. In dit
akkoord zijn doelstellingen voor de ontwikkeling van het primair onderwijs
afgesproken. Het ligt in de bedoeling, dat deze doelstellingen in 2020 zijn
bereikt. In dit bestuursakkoord is ook afgesproken dat in 2017 een tussenmeting zal plaatsvinden op basis waarvan bezien zal worden of bijsturing nodig
is. In december 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het resultaat van
deze tussenmeting. In het regeerakkoord is afgesproken dat de doelstellingen,
geformuleerd in 2014 nog steeds relevant zijn. Uit deze tussenmeting blijkt,
dat een aantal doestellingen reeds is bereikt, andere nog in ontwikkeling zijn
en er ook thema’s zijn die nog alle aandacht behoeven. Om een duurzame
kwaliteitsverbetering, gericht op het onderwijs in de toekomst te realiseren
stelt de regering extra middelen ter beschikking tot een bedrag oplopend tot
€440 miljoen euro. Onderdeel van het bestuursakkoord zijn de monitoring en
verantwoording van de voortgang en besteding van de financiën. De
schoolbesturen vertalen de ambities van het akkoord naar concrete
doelstellingen voor de eigen scholen in hun strategisch beleidsplan. Het
strategisch beleidsplan en het jaarverslag maken deel uit van de reguliere
verantwoordingscyclus van de besturen. Daarnaast worden deze inspanningen
en resultaten zichtbaar gemaakt voor ouders en andere betrokkenen via de
indicatoren van Vensters PO. Het bestuur van de Sectorraad PO gaat ervan uit,
de extra financiën die beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van een duurzame
kwaliteitsverbetering ook daaraan besteed worden en aan de leerlingen ten
goede komen en niet verdwijnen in bureaucratische procedures, hoge
overheadkosten of gebruikt gaan worden om materiële kosten te dekken. Het
is aan o.a. de (G)MR om de uitvoering van het Bestuursakkoord kritisch te
volgen.

