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Themadag PO: ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ | Na twee geslaagde
themadagen, in maart (Zwolle) en april (Eindhoven) is onze derde
themadag met dezelfde inhoud op 13 november a.s. in Zoetermeer. Er is
zelfs een extra masterclass die verzorgd wordt door Luc Greven: “De
toekomst van de intern begeleider en het leren van de leraar”. De
bijeenkomst begint om 14.30 u. (inloop vanaf 14.00 u.) en duurt tot 20.30
u. (17.30 u. warme maaltijd). Deze themadag die in samenwerking met
CNV Schoolleiders wordt georganiseerd is voor leerkrachten, oop’ers en
directeuren. Ook interessant voor onze collega’s van de kinderopvang,
want werkdruk komt in alle sectoren voor. Meld u snel aan want vol=vol!
Klik hier voor meer info en waar u zich kunt aanmelden.

Jaartaak volgens Cupella II | In onze vorige Nieuwsbrief heeft er een
artikel gestaan over ‘de jaartaak volgens Cupella’ waarin we onze leden
waarschuwden dat de uren professionalisering en duurzame inzetbaarheid,
indien niet ingevuld, bij de schooltaken worden geteld. Nu blijkt bij nader
onderzoek en na contact gehad te hebben met Cupella dat er twee versies
van uitdraai van de jaartaakbrief zijn, nl. een waarop staat ‘restant recht’
en een zonder ‘restant recht’. Zie hieronder de twee versies:

Het blijkt dat de beheerder (veelal de directeur) van het programma dit
zelf kan instellen. Standaard wordt de versie zonder ‘restant recht’
getoond op de jaartaakbrief voor de medewerker. Je kunt zien hoeveel
uren schooltaken je hebt en hoeveel uren
professionalisering en duurzame inzetbaarheid je hebt en er al zijn
ingevuld. Bij de versie met ‘restant recht’ is dat veel onduidelijker:
de niet-ingevulde uren professionalisering en duurzame
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inzetbaarheid worden bij de uren schooltaken opgeteld. Het is dus geen
fout in het programma, maar het is een instelling die door de beheerder
van het programma zelf ingesteld kan worden. Van belang is dat je bij je
directeur aangeeft waar je de uren duurzame inzetbaarheid en
professionalisering aan wilt besteden. Zoals ook in het vorige artikel al is
genoemd. Ga daarover in gesprek met de directeur. In de cao PO kun je in
artikel 8A en 9 lezen wat daarover is afgesproken.

Nieuwe privacywet | Mag ik straks nog foto’s maken van mijn
leerlingen? Hoe stuur ik veilig e-mails? En als ik me niet aan de nieuwe
regels houd, krijg ik dan een boete? Inmiddels is de nieuwe Europese
privacywet (AVG) officieel ingegaan, maar er heerst nog aardig wat onrust
en onkunde. Klik hier voor de vragen die door de privacy-deskundige Job
Vos van Kennisnet zijn beantwoord van Schooljournaal én van leraren
rondom de nieuwe wet. In onze Nieuwsbrief van september 2018 heeft er
ook een artikel gestaan over de AVG: wat betekent dat voor de school.

Wie is verantwoordelijk? | Het is een veel gestelde vraag van leden.
Het gaat hier om situaties zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Het
antwoord is niet zomaar te geven en is afhankelijk van de daadwerkelijke
situatie.
Meer handvatten hierover zijn te vinden in de rechtspraak. Zijn er
protocol, toezichtplan, schoolwerkplan dan wel gelijkwaardige plannen
aanwezig op de school? Voor bijzondere risicovolle situaties dienen deze
regelingen, voor de geldigheid, niet alleen ter kennisname in bijvoorbeeld
een leesmap opgeborgen te worden. Zij dienen aangeboden te worden
met een duidelijke instructie en toelichting aan de desbetreffende
collega’s. Daarnaast is van belang of er naast het schriftelijke beleid ook
gekeken wordt naar de praktische uitwerking[en] ervan? Er dient getoetst
te worden hoe kwesties daadwerkelijk in de praktijk verlopen.
Hierop dient nader beleid en uitvoerbare maatregelen te worden
genomen. Hoe wordt de daadwerkelijke communicatie geregeld in een
communicatieplan tussen de collega’s onderling en/of met andere
[externe] partijen? Het kan voorkomen dat er tussen de collega’s dan wel
met andere [externe] partijen wisselingen kunnen plaatsvinden. Het is dan
van groot belang dat er bij overdracht regelmatig cruciale informatie
uitgewisseld wordt. In formeel opzicht wordt de werkgever als
verantwoordelijk gehouden. Ook de werknemer kan gemaakte fouten
verweten worden. Dit in geval van opzet, bewuste roekeloosheid,
onzorgvuldigheid en onvoldoende toezicht. Het is dan ook van belang om
de risico’s en de eventuele gevolgen daarvan meer beheersbaar te maken.
Dit kan door in individueel en/of in collectief opzicht risicovolle zaken te
signaleren, aan te kaarten en bestaand beleid tegen het licht te houden op
bekendheid en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid ervan. Daarbij is de
wijze van communiceren met elkaar een belangrijk aspect.

Netwerkbijeenkomsten

voor
MR-leden
|
Versterking
medezeggenschap, een initiatief van de ouder- en onderwijsorganisaties,
organiseert dit najaar twee regionale netwerkbijeenkomsten speciaal voor
leden van de medezeggenschapsraad van scholen in het primair en
voortgezet onderwijs. Doel van de bijeenkomsten is naast informatievoorziening vooral ook een mogelijkheid bieden andere MR-leden uit de
regio te ontmoeten om contacten te leggen en ervaringen te delen. Na het
plenaire deel kunnen de deelnemers kiezen uit drie workshops,
georganiseerd door de VOO, CNV Onderwijs en Ouders & Onderwijs. De
eerste bijeenkomst vindt plaats op 17 oktober in het Drenthe

College in Assen, de tweede op 28 oktober in het Koning Willem 1 College
in Den Bosch. Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan
deelname, deze worden gedragen door Versterking medezeggenschap.
Data en locaties: 17 oktober 2019: Drenthe College, Anne de Vriesstraat
70, Assen / 28 oktober 2019: Koning Willem 1 College, Vlijmenseweg 2,
5223 GW ’s-Hertogenbosch.
Klik hier voor het volledige programma en tijden.

Landelijke OOP-dag: 19 november 2019 in Rosmalen | Op de vorige
OOP-dag bleek welke diversiteit er aan ondersteunende functies in het
onderwijs is. Iedere OOP’er met zijn of haar eigen expertise; iedereen
even waardevol. In je rol in het onderwijs waar je leerlingen of collega’s
ondersteunt. Maar ook waardevol als lid (of potentieel lid) van CNV
Onderwijs. Preciezer, waardevol als lid van de groep OOP’ers. Het is goed
te beseffen dat je er als OOP’er niet alleen voor staat. Zeker nu het
onderwijs regelmatig in het nieuws komt in verband met de verschillende
acties die gevoerd zijn. Op de Landelijke OOP-dag zoeken we verbinding
met elkaar, kijken we vooruit, werken we samen aan onze wend- en
weerbaarheid en professionaliteit en gaan we SAMEN VOORUIT! De dag
start met een korte terug- en vooruitblik: Wat heeft de stuurgroep OOP
afgelopen jaar bereikt, en wat staat er nog te doen? Hierna volgt nieuws
over de stand van zaken met betrekking tot de verschillende cao’s. Lisanne
de Roever, oud-olympisch hockeykampioen, Topsport Coördinator
Haarlemmermeer en voormalig leerkracht basisschool, vertelt over de
paralellen tussen topsport en onderwijs en de eyeopeners die je krijgt als
je buiten je comfortzone durft te treden. ’s Middags kan men twee
workshops kiezen uit een aanbod van 7 workshops.
Klik hier voor meer info en hoe men zich kan aanmelden.

Onderwijsmanifestatie over ‘Over de ontwikkeling en
toegankelijkheid van het onderwijs in Limburg’ | Het Wittemer Beraad
maakt actuele Limburgse sociaal-maatschappelijke vraagstukken
bespreekbaar. ‘Rijnlands denken’ is hierbij leidend. Hiermee wil men een
actieve bijdrage leveren in het dichten van een groeiende kloof in de
Limburgse samenleving en werken aan een samenleving waarin ieder
mens telt. Het Wittemer Beraad organiseert in samenwerking met St.
Bonaventura, Aob-FNV, CNV onderwijs, Beter Onderwijs Nederland (BON)
en andere partijen en instellingen de onderwijsmanifestatie: ‘Over de
ontwikkeling en toegankelijkheid van het onderwijs in Limburg’. Beoogd
resultaat is aanbevelingen en concrete beleidsadviezen te verzamelen
waar ook in de media uitdrukkelijk aandacht voor zal worden gevraagd.
Deze manifestatie vindt plaats op 29 november 2019 in de
Kloosterbibliotheek te Wittem. Programmaoverzicht: 09.30 uur
Welkomstwoord door voorzitter Philippe Cremers / 09.45 uur Lezing door
prof. dr. Lex Borghans, hoogleraar Arbeidseconomie en Sociaal Beleid aan
de Universiteit Maastricht over Ongelijkheid in onderwijs / 10.30 uur
Lezing door dr. Herman Blom, lector aan de Hogeschool Stenden
Leeuwarden. Rijnlands denken over onderwijs en arbeidsmarkt / 11.30 uur
Rondetafelgesprek met drs. Karin Straus (lid van Limburgs Parlement), drs.
L. Frissen (v.m.
Gouverneur van Limburg) en Loek Schueler (onderwijsbond CNV). 12.30
uur Lunch 14.00 uur Ronde 1 van workshops* 15.00 uur Ronde 2 van
workshops* 16.00 uur Afsluiting en discussie 17.00 uur Borrel. Klik hier
voor het meer info en het volledige programma.

Bijeenkomsten/schoolbezoeken in de regio |
•

In de eerste weken van oktober vinden er schoolbezoeken plaats in
de regio:
De leden van de activiteitengroep Gelderland bezoeken scholen in
Ede e.o. en de Betuwe.
Woensdag 9 oktober gaat de leden activiteitengroep BrabantZeeland
op schoolbezoek in Tilburg e.o.
In Z-Holland en Overijssel/Drenthe worden ook diverse scholen
bezocht.
• Woensdag 13 november: organiseert de leden activiteitengroep
Brabant-Zeeland een bijeenkomst in Tilburg met twee workshops: het
werkverdelingsplan/cao-actualiteit en pensioenen. De bijeenkomst is
van 16.00 u. tot 19.30 u. (met om 17.30 u. een broodmaaltijd) in
wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat 194 5046 LP Tilburg 013 464
9210.
• Bijeenkomsten in Limburg het komende jaar: van 16.45 u- 20.30
(inloop vanaf 16.30 u.):
7 november in Venlo
30 januari 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/

Themanummers Zorg Primair op komst | Deze week verschijnt er
weer een zeer gevarieerd nummer van ZP. Verder komt de redactie in
deze 20e jaargang nog met 2 themanummers: Rekenen/Wiskunde en Van
een slechte naar een goede school. Voor 2020 staan er themanummers
over Vertellen op school, Bewegen op school en Onderwijs en Zorg op de
rol. Meedenken of meedoen? Mail naar zorgprimair@cnv.nl.

De volgende Nieuwsbrief zal rond 7 november verschijnen.
Kopij is vóór 1 november welkom bij de secretaris van de
Sectorgroep Primair Onderwijs (primaironderwijs@cnv.nl

