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Namens de Sectorgroep Primair Onderwijs wens
ik u prettige kerstdagen en een
gezond, inspirerend 2020.
Dorethea Arissen, voorzitter SGB PO
Nieuwe CAO PO! | Zo net voor de Kerstdagen is er
een nieuwe CAO PO. Zie ook het bericht op de website van CNVOnderwijs. Het SGB PO is blij met het bereikte
onderhandelaarsakkoord. Onderdeel van deze nieuwe CAO zijn de
nieuwe actuele voorbeeldfuncties voor directeuren en oop’ers. Op
de website van CNV Primair Onderwijs vindt u nog diverse
e
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instemming van de PGMR.
• Dit proces is uiterlijk voor 1 augustus 2020 afgerond.
De leden gaan akkoord met de nieuwe cao primair onderwijs De leden van
• Er zijn voorbeeldfuncties beschikbaar (zie bijlage 1a tot en
CNV Onderwijs werkzaam in het primair onderwijs hebben met een ruime
met 1f bij dit akkoord); gebruik ervan is niet verplicht.
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Staking op 30 en 31 januari 2020 | De laatste tijd heeft CNVOnderwijs diverse peilingen gehouden. Uit de laatste peiling bleek
dat onze leden vinden dat we moeten doorgaan met de acties maar
ook aan de diverse gesprekstafels moeten blijven om aandacht te
blijven vragen om structurele investeringen in het onderwijs.
Ondanks dat we nu een CAO PO hebben, gaan de stakingen eind
januari 2020 gewoon door. Omdat het hier gaat om aandacht voor
structurele investeringen in het onderwijs. Daarom zijn dan ook
onze leden in het PO en VO opgeroepen om op 31 en 31 januari 2020
te gaan staken.

Themadagen PO in 2020 | Er zijn al weer 3 data gepland voor de
themadagen die wij organiseren in samenwerking met CNVSchoolleiders: 5 februari in Zwolle, 1 april in Eindhoven en 18
november in Zoetermeer.
Wij hebben dit jaar Marcel v Herpen, www.marcelvanherpen.nl, als
inleider en hij zal ook een masterclass verzorgen. Hij zal ons nieuw
perspectief bieden met de paradoxale vraag: ‘Weten wat je moet

doen als je niet meer weet wat te doen!’.
Het programma voor 5 februari in de Nieuwe Buitensociëteit is
inmiddels rond. Er zijn verder nog masterclasses over ‘Gespreid
leiderschap’ door Frank Simons (van OMJS); ‘Pedagogische tact in
de praktijk: hoe implementeer ik dat in de praktijk’ door Marijke v.
Amersfoort, directeur van Basisschool Samenspel in Amsterdam
Zuidoost; ‘Zelfgestuurd leren, onderwijs/leren van morgen’ door
Myriam Lieskamp en ‘Hoe zal het onderwijs er in de toekomst
uitzien’ door Jos Cöp. Laat u zich inspireren en geeft u zich op via:
https://themadagpozwolle2020.eventbrite.nl

Loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden in een Integraal
Kindcentrum (IKC) | Vanuit de Opleidingentafel van PACT voor
Kindcentra is een beroepsbeeld ontwikkeld voor de medewerker in
een IKC (0-12 jaar, dus PO en kinderopvang). IKC-medewerkers
kunnen dit beroepsbeeld gebruiken om inzicht te krijgen in hun
loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden binnen een IKC. Zowel in
verbreding als verdieping kan een IKC voor medewerkers meer
mogelijkheden bieden dan een reguliere basisschool of
kinderdagverblijf/BSO. Daarnaast wordt dit beroepsbeeld gebruikt
om de aansluiting van de opleidingen op het werkveld te
verbeteren. Klik hier voor de brochure en de infographic.

De AVG | U heeft al in vorige nieuwsbrieven berichten over de AVG
kunnen lezen. Maar toch blijf je de vragen horen: waar hebben de
ouders nu recht op en wat moet ik nu als school doen om aan de
wet AVG te voldoen? De PO-/VO-raad heeft in samenwerking met
kennisnet een aanpak informatiebeveiliging en privacy in het
onderwijs en tevens een handreiking rechten voor betrokkenen
opgesteld.

Tip voor de (G)MR | Het vinden van voldoende leden voor de MR of
de GMR valt altijd niet mee. Voor het informeren van ouders en
personeelsleden die overwegen om actief te worden in de
medezeggenschap op school, zijn er verschillende minibrochures
beschikbaar op de website Info WMS. In de brochures 'Ik in de MR?!'
wordt ingegaan op de taken en het tijdsbeslag waar je aan moet

denken. Ook vertellen MR-leden iets over hun ervaringen als lid
van de medezeggenschapsraad. Een aanrader!

Onderzoek naar minder lesuren in het primair onderwijs |
De Tweede Kamer heeft 7 november j.l. ingestemd met een motie
van het CDA en de VVD dat de Onderwijsraad onderzoek gaat doen
of het aantal lesuren omlaag kan. Men probeert er zo achter te
komen of de verlaging van de lesuren een bijdrage kan leveren aan
minder werkdruk en het oplossen van het personeelstekort. In april
hebben de sociale partners al een brief gestuurd aan de minister
om onderzoek te doen naar de onderwijstijd. Wij zijn ook blij om te
horen dat er nu onderzoek gaat plaatsvonden omdat het verlagen
van het aantal lesuren in het primair onderwijs een van onze
speerpunten in onze visienota is.

Differentiatie op de PABO in ‘Jong kind’ en ‘Ouder kind’? | Goed
nieuws voor de kleuters! Er is een motie in de Tweede Kamer
aangenomen die de regering opdraagt serieuzer werk te maken van
de differentiatie aan de PABO’s tussen twee afstudeerrichtingen:
Jong kind en Ouder kind.

CNV-Onderwijs in de regio
•

Op 29 januari 2020: scholenbezoek LAG Brabant/Zeeland
diverse scholen in de regio Veghel/Uden. Aansluitend is er een
bijeenkomst met een workshop over Pensioenen en het
werkverdelingsplan. Locatie volgt nog.
• In januari 2020: scholenbezoek LAG Overijssel / Drenthe /
Flevoland.
• Bijeenkomsten in Limburg het komende jaar: van 16.45 u- 20.30
u. (inloop vanaf 16.30 u.):
13 februari 2020 in Maastricht
12 maart 2020 in Linne
2 april 2020 in Kerkrade
Zie voor alle evenementen in de regio die door CNV worden
georganiseerd: https://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenementen/

Win een van de boeken van Myriam Lieskamp | Als
afsluiting van dit kalenderjaar hebben wij nog een extraatje
voor onze trouwe lezers. De eerste drie die reageren naar
primaironderwijs@cnv.nl mogen wij gratis een van de
volgende boeken van auteur Myriam Lieskamp opsturen:
Professionele leergemeenschap (2019); Vertrouwen,
verbinden, vakmanschap (2019); Leren voor
morgen (2019). U dient wel uw lidmaatschapnummer en adres op te geven.

THEMANUMMER Zorg Primair: Onderwijs kan altijd beter! | De redactie sluit de
20e jaargang af met een special waarin onderwijskwaliteit centraal staat. Wilt u het
nummer digitaal verspreiden?> GRAAG! Mail naar zorgprimair@cnv.nl

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten in de week van 20 januari
2020. Kopij is welkom voor 9 januari 2020 bij de secretaris van
Sectorgroep Bestuur Primair Onderwijs: primaironderwijs@cnv.nl

