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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

CAO PO onderhandelingen en de landelijke staking onderwijs
van 6 november j.l.. | De onderhandelingen over een nieuwe CAO
in het PO met de PO-raad zijn 7 november j.l. weer gestart. Deze
onderhandelingen zijn voor de zomervakantie gestopt omdat men
het niet eens kon worden over het loonbod van de PO-raad (de
werkgevers).
Nu is er 6 november j.l. een landelijke stakingsdag in het onderwijs
voor PO en VO geweest. Deze staking is om de politiek onder druk
te zetten om gehoor te geven aan het eisenpakket dat de sociale
partners eerder in een brief noodpakket hebben verwoord. De staking van 6 november is dus een ander traject dan de onderhandelingen over een nieuwe CAO PO. Het geld van het akkoord van 2

november j.l. kan wel onderdeel worden van de gesprekken aan de
CAO tafel.

Salaris (stagevergoeding) voor onderwijsassistenten in
opleiding vastgelegd in de cao PO | Dat onderwijsassistenten in
opleiding recht hebben op een stagevergoeding (salaris) blijkt niet
overal bekend te zijn. Zowel bij de opleidingen, werkgevers als de
onderwijsassistenten in opleiding zelf niet. Onderwijsassistenten
die een erkende mbo-opleiding volgen, krijgen voor de duur van
hun stage, een leerarbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst
wordt gesloten tussen de student, de mbo-opleiding waar deze
student is ingeschreven en de werkgever waar deze student is
benoemd.
Het salaris van de onderwijsassistent in opleiding is naar rato van
de werktijdfactor 50% van de OOP-salarisschaal 4, salarisnummer
1. Je moet dan wel benoemd of aangesteld zijn met een
leerarbeidsovereenkomst aan een basisschool of een speciale
school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs,
een school voor voortgezet speciaal onderwijs dan wel aan een
school of instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
Het recht op salaris is in de cao PO opgenomen in artikel 3.29. De
hoogte van het salaris staat in Bijlage IV van de cao PO. Een
voorbeeldbrief om dit kenbaar te maken bij het bestuur waar je
stage loopt is op te vragen via onderwijsondersteuners@cnv.nl Hij
ligt ook op de OOP-dag in Rosmalen op 19/11 a.s..

Medisch handelen in onderwijstijd | Er is een factsheet
‘gezondheidszorg in onderwijstijd’ van het ministerie verschenen.
En om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij zijn daar zeer
ontevreden over, omdat er bewust voor is gekozen om vaag te
blijven over de aansprakelijkheidsrisico’s die werknemers kunnen
lopen als ze medische handelingen verrichten. Bewust? Jazeker,
we hebben meerdere keren, schriftelijk en mondeling, gevraagd om
daar duidelijk en eerlijk over te zijn. Opmerkelijk is dat ook de
Tweede Kamer er op heeft aangedrongen om de positie van
onderwijspersoneel te verduidelijken. Tevergeefs dus. Klik hier om
het hele artikel te lezen op de website van CNV Onderwijs en wat
CNV Onderwijs je adviseert over het verrichten van medische
handelingen in onderwijstijd.

Time out, schorsen, of verwijderen? | Iedere leerling heeft recht
op onderwijs, maar toch kan er een reden zijn voor het bevoegd
gezag om een leerling de toegang tot de school te weigeren in de

vorm van een time out (voor één dag) of schorsing (voor maximaal
één week) of blijvend te weigeren. Door verschillende
schoolbesturen zijn protocollen ontworpen met als doel de
procedures, die hiertoe moeten leiden inzichtelijk en transparant te
maken en daarmee een bijdrage te leveren aan de juiste en
zorgvuldige uitvoering van de noodzakelijke maatregelen. Een
protocol geeft per maatregel criteria aan, op grond waarvan het
besluit tot het nemen van een maatregel kan worden genomen.
Time out: Bij voorbeeld ontoelaatbaar gedrag van de leerling of een
ernstig incident dat de leerling voor de duur van één dag de
toegang tot de school wordt ontzegd.
Schorsing: Ernstig wangedrag van de leerling, waardoor de leerling
een ernstige bedreiging vormt van orde, rust en of veiligheid op
school. Ook ernstig wangedrag van ouders kan een reden zijn.
Verwijdering van een leerling: Bij voorbeeld ook bij ernstig
wangedrag van leerling en/of ouders en een onherstelbaar
verstoorde relatie tussen school en leerling kan verwijdering
worden overwogen. Een grond tot verwijdering kan ook zijn, als de
school niet in voldoende mate tegemoet kan komen aan de
hulpvraag van de leerling. Meer weten? Even op internet kijken :”
Protocol time out, schorsing en verwijdering”.

Oproep tot de deelname onderzoek werkdrukverlaging | Vanuit
de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) wordt op dit moment een
onderzoek uitgevoerd naar de besteding van de gelden. Hierbij
staat niet zozeer de vraag centraal of de extra middelen aantoonbaar hebben geleid tot verlaging van de werkdruk, maar wordt
gekeken naar de wijze waarop besluitvorming en verantwoording
over de gelden plaatsvindt en welke ervaringen schoolleiders,
leraren en leden van de medezeggenschapsraad hierbij hebben.
Van groot belang voor het onderzoek is het verkrijgen van zoveel
mogelijk plannen van scholen in het primair onderwijs van afgelopen schooljaar en, indien aanwezig, van het huidige schooljaar.
Daarom wil de VU langs deze weg schoolleiders, P-MR-leden en
andere betrokkenen oproepen om beschikbare informatie van hun
schoolvestigingen op te sturen naar werkdrukpo@vu.nl. De VU wil
ook graag actief in gesprek met schoolleiders en leraren om te
leren over hun werkwijze en plannen. Het idee is om volgens deze
weg ervaringen en leerpunten te inventariseren en met elkaar te
delen. Heb je belangstelling om ook aan dit deel van het onderzoek
deel te nemen, stuur dan s.v.p. een mail naar werkdrukpo@vu.nl.
Klik hier voor meer info.

Tip voor de (G)MR | Het advies Goede Medezeggenschap is
geactualiseerd. Het advies is gebaseerd op een analyse van de
praktijk. Daaruit kwamen 7 thema’s naar voren die vertaald zijn
naar 20 punten (gedragsankers) met normen en afspraken. Het
advies bestaat uit een volledige versie met achtergronden en de
juridische basis en een verkorte versie met de gedragsankers. Het
advies en de verkorte versie zijn te hier te downloaden. Het project
‘Versterking medezeggenschap’ heeft ook een scan ontwikkeld om
te kijken hoe je er als (G)MR er voor staat. Je ontvangt dan een
rapportage en een advies. Klik hier voor deze scan. Behoefte aan
een goede scholing? CNV Academie kan deze verzorgen: de basis-

training Medezeggenschap, de compacte versie voor 1 avond of de
uitgebreide versie voor 2 avonden.
Klik hier voor de website van CNV Academie.

19 november: Landelijke OOP-dag ‘Samen verder’ 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 Haarlemmer-meer 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 diverse workshops. Klik hier voor meer info en
aanmelden.
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Onderwijsmanifestatie 29 november 2019 in Kloosterbibliotheek
Wittem Het Wittemer Beraad maakt actuele Limburgse sociaalmaatschappelijke vraagstukken bespreekbaar. ‘Rijnlands denken’ is
hierbij leidend. Zo wil het Wittemer Beraad 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’ met als beoogd resultaat een aantal aanbevelingen en
concrete beleidsadviezen waar ook in de media uitdrukkelijk
aandacht voor zal worden gevraagd. Klik hier voor het meer info en
het volledige programma. Als u hier klikt komt u op de pagina waar
u zich kunt aanmelden.
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. Klik hier voor meer info en waar u zich
kunt aanmelden.
Bijeenkomsten in Limburg het komende jaar: van 16.45 u- 20.30 u.
(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/

