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Het sectorgroepsbestuur PO heeft woensdag 16 januari j.l. in zijn
vergadering uitvoerig stil gestaan bij de keuze van CNV Onderwijs om
niet mee te staken op 15 maart a.s. De voorzitter, Loek Schueler, is
komen vertellen hoe de procedure is verlopen en er zijn standpunten
en meningen uitgewisseld. U leest daar verderop in deze nieuwsbrief
meer over.
Wij hebben het ook gehad over de actieweek die staat gepland in de
week van 15 maart. Aan die acties doet CNV wel mee, maar wat dat in
zal houden is nu nog niet bekend. Daar worden de komende periode
gesprekken over gevoerd tussen de bonden. Wij zullen u op de hoogte
houden. Houdt u daarom onze Nieuwsbrief in de gaten.
U ontvangt deze nieuwsbrief vanuit het servicebureau. Dit bureau is
een onderdeel van CNV Onderwijs en verzorgt alle correspondentie
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richting de leden.
Veel leesplezier.

Het bestuur van de Sectorgroep kwam dit schooljaar voor de laatste keer bij
elkaar met een pittige agenda. De nieuwe cao was uiteraard onderwerp van
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Op dit moment ziet CNV Onderwijs geen aanleiding om tot een landelijke
staking op te roepen op 15 maart, zoals andere bonden hebben gedaan.
Voor de CAO Primair Onderwijs voeren wij nu gesprekken aan de cao-tafel,
met politici en kabinet over meer geld. Op het moment dat de gesprekken
alsnog spaak lopen, is een staking wel mogelijk en dan leggen wij dit altijd
voor aan de leden. Voor meer informatie lees hier de oproep van CNV
Onderwijs aan de politiek, klik hier.
Wil je reageren? Mail dan naar primaironderwijs@cnv.nl

Gezocht: 60 directeuren | Het beroep van schoolleider is de afgelopen
jaren behoorlijk veranderd. De vakbonden en werkgevers aan de cao-tafel
willen werken aan nieuwe functiebeschrijvingen voor (adjunct-)directeuren
in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs die rechtdoen aan het werk en takenpakket
van (adjunct) directeuren. Werken in het primair onderwijs moet
aantrekkelijk zijn. Daarom willen we de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden vastleggen in up to date functiebeschrijvingen en
met passende functiewaarderingen. Wil jij meedenken over nieuwe
functiebeschrijvingen? Dan zijn we op zoek naar jou! Het gaat hierbij om
het volledige beeld van de (adjunct-)directeursfunctie: op school,
meerschools, IKC, bovenschools etc. Schrijf je in voor één van onze
bijeenkomsten. en klik hier. De eerste bijeenkomsten zijn al op 5 februari.

Tip voor de MR | De inzet van de werkdrukmiddelen moet verantwoord
worden aan het eind van dit schooljaar. Zo moet het bestuur dit voor 1 juli
hebben gedaan en de directeur voor het eind van het schooljaar. Het
bestuur verantwoordt het in het jaarverslag en de directeur doet dit met de
MR. Klik hier voor meer info op de website van platformwerkdruk.nl. Op die
website vind je ook een handig stappenplan. Klik hier voor het stappenplan.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | Slachtoffers beter
en eerder in beeld hebben, sneller kunnen helpen en de veiligheid beter
kunnen monitoren over langere tijd. Dat is het doel van de verbeterde
meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’. De meldcode helpt
professionals, onder meer in het onderwijs, bij vermoedens van huiselijk
geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis (het meldpunt voor
kindermishandeling) en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Bij de
meldcode hoort een zogenaamd afwegingskader. Ook CNV Onderwijs heeft
meegewerkt aan de totstandkoming van dit document, waarmee professionals beter kunnen inschatten of het noodzakelijk is een melding te doen
bij Veilig Thuis. Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari
2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.
Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun meldcode en de kennis over en het gebruik van de meldcode te bevorderen.
Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van de PO-raad.

Ledenvergadering Sectorgroepsbestuur PO | Op 27 maart houden wij, ’s
morgens, onze ledenvergadering in de Christelijke Hogeschool in Ede.
Naast de vaste agendapunten, zoals (her)verkiezing van de leden van het
bestuur, het secretarieel en financieel jaarverslag 2018, zal onze caoonderhandelaarster, Joyce Rosenthal, ons informeren over de stand van

zaken over de onderhandelingen over een nieuwe cao en een uitleg geven
over het werkverdelingsplan.
Er zijn twee leden aftredend maar ook herkiesbaar, nl. Susanne Morelissen
en Han de Vries. We zoeken ook nog kandidaten voor de vacature die nog
open staat. U kunt zich nog aanmelden voor deze vacature van het bestuur
van de Sectorgroep Primair Onderwijs tot uiterlijk 13 februari a.s. U kunt
hiervoor contact opnemen met de voorzitter, Dorethea Arissen, via het
mailadres primaironderwijs@cnv.nl. Een profielschets kunt u opvragen bij
de secretaris Han de Vries, primaironderwijs@cnv.nl.
Als u aanwezig wilt zijn bij deze ledenvergadering kunt u zich aanmelden bij
de secretaris via bovenstaand mailadres.

Vertelpunt Passend Onderwijs van het OC&W | Het ministerie van OCW
heeft een landelijk vertelpunt passend onderwijs geopend. Hiermee wil
OCW ervaringen ophalen van ouders, leerlingen en professionals met
passend onderwijs. Op dit vertelpunt kunnen leerlingen, ouders en professionals hun ervaringen delen over situaties die te maken hebben met passend onderwijs. Daarbij geldt geen goed of fout. Ervaringen laten juist de
verschillende belevingen, meningen en emoties zien, die soms meer vertellen dan cijfers. De ervaringen geven input om op regionaal niveau aan de
slag te gaan met de verbetering van passend onderwijs.
Het vertelpunt is vanuit drie rollen in te vullen: als leerling, als ouder en als
professional. Heb je in de praktijk vanuit verschillende rollen te maken met
passend onderwijs (bijvoorbeeld als professional, maar ook als ouder), dan
kun je het vertelpunt vanuit meerdere rollen invullen. Ook als je vanuit één
rol meerdere ervaringen wilt delen is dat mogelijk. Het delen van ervaringen is anoniem. Er wordt wel gevraagd naar gemeente en onderwijssector,
zodat het duidelijk is waar welke issues spelen. Het invullen kost ongeveer
10 minuten, afhankelijk van de ervaring. Het vertelpunt staat vanaf 9
januari landelijk open en is te bereiken via www.vertelpunt.nl/ocw.

Bioscoopfilm voor onderwijspersoneel | CNV Onderwijs organiseert op
zaterdag 16 maart 2018 een filmdag met aansluitend een netwerkborrel.
De verschillende locaties zijn Focus Filmtheater in Arnhem, Louis Hartlooper
Complex in Utrecht, De Balie in Amsterdam, Filmtheater het Fraterhuis in
Zwolle en de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Leden hebben gratis toegang
tot de filmdag en niet-leden betalen € 10. De filmdag begint om 12.00 uur
en eindigt rond 16.00 uur. De filmtitel houden we nog even geheim, maar
ook dit jaar hebben we weer een prijswinnende film die je niet mag missen.
De film haakt in op enkele actuele onderwerpen waar-onder de spanning
tussen verschillende opvoedingsstijlen. Initiatiefnemer Arno van Zanten:
"Door het succes van de afgelopen vier filmdagen willen we ook dit jaar
weer aansluiten bij actuele onderwerpen in het onderwijs. Mijn ervaring is
dat onderwijsmensen het beste willen voor leerlingen / studenten en zij
hebben dus te maken met alles wat op hun afkomt. Het kan dan heel
prettig zijn om via een bioscoopfilm op situaties in je werk te reflecteren
met collega's van andere scholen en onderwijssectoren ervarin-gen, ideeën
en tips uit te wisselen onder het genot van een drankje." CNV Onderwijs is
niet alleen een vakbond, maar ook een vakvereniging die mensen uit het
onderwijs elkaar laat ontmoeten. De filmdag is daarom alleen toegankelijk
voor mensen die werkzaam zijn in de diverse onderwijssectoren.
Aanmelden is mogelijk via www.cnvfilmdag.nl. Nodig ook vooral vrienden,
kennissen en collega’s uit die werkzaam zijn in het onderwijs (PO, VO, MBO,
HBO).

Ontmoetingsdag Onderwijs Belgisch en Nederlands Limburg in
Maastricht | Op 14 maart a.s. is er een ontmoetingsdag van beide
Limburgen (Vlaams en Nederlands Limburg) in het provinciehuis te
Maastricht. Zie voor de agenda en hoe u zich kunt aanmelden: www.anv.nl

Salarisschaal L10 is per 1 januari verhoogd | Als laatste stap van de
salarisverhogingen afgesproken in de cao van 2018-2019 is de verhoging
van de salarissen in schaal L10. Klik hier voor site waar je de salaristabellen,
waaronder die van L10 per 1-1-2019, kunt downloaden.

Ledenactiviteiten in de regio |
•

Op 30 januari gaat de LAG Brabant-Zeeland op schoolbezoeken in
Someren, Deurne en Asten.
• In februari gaat LAG Gelderland op schoolbezoeken in Betuwe en
Oost-Betuwe.
• Op 27 februari organiseert LAG Brabant-Zeeland een bijeenkomst
in Deurne met twee workshops: het werkverdelingsplan en
pensioenen. De bijeenkomst is van 16.15 u. tot 20.30 u. (met om
18.00 u. een broodmaaltijd) in Sociaal Cultureel Centrum Den
Draai, Blasiusstraat 2 te Deurne.
• Op woensdag 13 februari organiseert LAG Zuid-Holland in Alpen
a/d Rijn een onderwijsmiddag. Locatie is nog niet bekend.
Onderwerpen (onder voorbehoud) zullen zijn: workshop MR light,
workshop werkverdelingsplan, inspectie, muziek in de klas.
Zie voor alle evenementen in de regio die door CNV worden georganiseerd:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenementen/

20e jaargang Zorg Primair | Op 2 februari valt de nieuwe Zorg Primair
weer in de bus. Ook dit keer weer gevuld met mooie praktijkgerichte
artikelen.
In de komende jaargang zijn 4 themanummers gepland. Eén daarvan is een
themanummer over Diversiteit in het onderwijs. Dit nummer is het product
van een onderzoekswerkplaats waarbij 11 scholen in de regio Amsterdam
met elkaar samenwerken. Zowel de universiteit als de hogeschool van
Amsterdam spelen daarbij een belangrijke rol.
Verder zijn de volgende themanummers gepland ADHD (april), Rekenen en
Wiskunde-onderwijs (oktober) en Van een slechte naar een goede school
(december). Bijdragen voor deze drie themanummers zijn van harte
welkom.
Verder is er de mogelijkheid om tegen gunstige tarieven te adverteren in
Zorg Primair. De redactie weet dat er steeds meer kleine ondernemers in
het onderwijs werkzaam zijn. Voor hen is het vaak te duur om een hele
pagina advertentie te plaatsen. In vele gevallen volstaat ook een
kwartpagina om de dienst of het product te presenteren aan de 35.000
lezers van Zorg Primair. Het zijn die kleinere onderwijsprofessionals die
artikelen schrijven in Zorg Primair. Met een commerciële naast een
inhoudelijke bijdrage worden inhoud en boodschap beter op elkaar
afgestemd. Bespreek de mogelijkheden met het redactiesecretariaat:
zorgprimair@cnv.nl.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt omstreeks 20 februari 2019.
Kopij is welkom tot 10 februari bij primaironderwijs@cnv.nl

