Onderdeel van CNV Connectief

Nieuwsbrief Stuurgroep OOP

December 2019

Voorwoord van onze voorzitter
Beste onderwijscollega,
De decembermaand is een maand van reflectie. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we
bereikt? Wat kunnen we verbeteren en wat ging goed?
 Een geweldige OOP-dag gewaardeerd met een dikke 8!
 Meepraten over functiebeschrijvingen tijdens de focusgroepen in het gebouw van de
PO-Raad.
 Zichtbaar op het podium tijdens de manifestatie in Amsterdam!
Alle punten in de 'inzet CAO PO' kwamen voort uit jouw inbreng.
Deze hebben wij als stuurgroep omarmd en met klem meegegeven aan de onderhandelaar
van CNV onderwijs. Andere bonden gingen mee met onze inzet waardoor het een
gezamenlijke inzet werd. Eén van die punten was het vernieuwen van functiebeschrijvingen
met daarbij een passende waardering. Nu er een onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO
ligt kunnen we zeggen "Het is ons gelukt!".
Dit hadden we niet kunnen doen zonder jouw inbreng. Dankjewel daarvoor!
Wij zijn erg dankbaar en er blij mee, maar we zijn er nog niet.
De onderhandelingen voor de CAO VO lopen nog en het OOP mag nog meer zichtbaar
worden met structureel geld! Wij willen jouw verhaal niet alleen horen maar er ook iets mee
doen. Jij hoort erbij, samen vooruit!
Met de kerstvakantie in het verschiet, mogen we uitrusten en genieten van de lichtjes en de
liefde om ons heen. Met de geboorte van Jezus bewijst God zijn liefde voor ons. Hij kwam
naar de aarde om uiteindelijk voor onze zonden te sterven. Wat een Liefde!
Met deze gedachten wil ik je namens de hele stuurgroep, hele fijne en gezegende
feestdagen toewensen, samen met jouw familie en/of vrienden!
Namens de stuurgroep OOP
Marlinde Bredewout
Voorzitter
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Landelijke OOP dag 2019
Wij kijken terug op een geslaagde OOP-dag in Rosmalen. We hebben na afloop van deze dag
weer uitvoerig kunnen evalueren dankzij jullie feedback. Bedankt daarvoor! Voor een
sfeerimpressie van deze dag is een aftermovie gemaakt die te bekijken is via de volgende
link:
https://www.youtube.com/watch?v=Hwnkt-MPpTE&feature=youtu.be

Cao-nieuws / MR-tip
Cao-po
Afgelopen week heeft CNV Onderwijs een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor de cao
primair onderwijs. Wat heeft het CNVO bereikt voor jullie?:
 4,5% salarisverhoging
 Een eenmalige nabetaling van 33% van het bruto maandsalaris
 Een eenmalig extra bedrag van €875,- bruto (full-timers ontvangen het volledige
brutobedrag, als je minder uren werkt, dan ontvang je ook minder.
 Individuele professionaliseringsgelden gaan in 2020/2021 €100,- omhoog naar €600,In dit cao-akkoord zijn voor onderwijsondersteunend personeel (OOP) nieuwe
voorbeeldfuncties opgenomen. Zie bijvoorbeeld:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/wp-content/uploads/2019/12/CAO-PO-Bijlage-2Voorbeeldfuncties-onderwijsassistenten-en-toelichting.pdf
Iedere werkgever moet zijn functiegebouw voor de OOP-functies actualiseren en afwegen of
daarvoor nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Hiervoor zijn voorbeeldfuncties
vastgesteld. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de veranderde taken van het
onderwijsondersteunend personeel. Hier ligt ook een rol voor de PGMR.
Lees meer op de site van CNV Onderwijs via de volgende link:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/wp-content/uploads/2019/12/QA-OOP.pdf
Cao-vo
De cao-vo loopt af per 1 oktober 2019, de onderhandelingen gaan weer verder. Jullie
worden uiteraard op de hoogte gehouden via de site van het CNVO, mail, pers en/of
nieuwsbrief.

Bestuurslid gezocht voor Stuurgroep OOP
De stuurgroep OOP bestaat momenteel uit 5 bestuursleden. De bestuursleden zijn
werkzaam in het PO en VO. Wij willen heel graag een bestuurslid erbij hebben die werkzaam
is in het MBO zodat wij als stuurgroep zoveel mogelijk onderwijssectoren kunnen
vertegenwoordigen. Uiteraard staat voorop dat wij de belangen behartigen van al het OOP,
uit alle onderwijssectoren!
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Wil jij je aanmelden, of wil je eerst meer informatie over de Stuurgroep OOP, taken en/of
verwachtingen?
Mail naar: onderwijsondersteuners@cnv.nl

Oproep Klankbord OOP: jouw mening is belangrijk
De Stuurgroep OOP is op zoek naar OOP-ers uit alle onderwijssectoren, die wij enkele keren
per jaar mogen vragen om even mee te denken over een bepaald onderwerp of bepaalde
kwestie.
Als jij je aanmeldt voor dit klankbord dan heb je geen verplichtingen. Het is geheel
vrijblijvend. Wij zouden het prettig vinden als wij deze OOP-leden zo nu en dan per mail
mogen vragen hoe zij denken over een onderwerp, kwestie, stelling of idee.
Gelukkig hebben we al een aantal aanmeldingen op/na de OOP-dag mogen ontvangen, maar
voor een betere respons willen we graag nog meer OOP-ers erbij betrekken.
Wellicht vind jij het ook wel leuk om eens een stukje te schrijven voor onze nieuwsbrief.
Bijvoorbeeld over een belevenis op je werk, een succes-verhaal of een tip waar collega’s hun
voordeel mee kunnen doen. De nieuwsbrief van de Stuurgroep OOP is er tenslotte voor en
door het Onderwijs Ondersteunend Personeel.
Heb je geen bezwaar om af en toe mee te denken over zaken die het OOP aangaan, of wil je
een stukje schrijven voor de nieuwsbrief, stuur dan een mailtje met als onderwerp
‘klankbord OOP’ naar ons mailadres: onderwijsondersteuners@cnv.nl

Verspreiding OOP-nieuwsbrief op jouw school
Voel je vooral vrij om onze nieuwsbrief op jouw school in de personeelskamer te leggen, aan
het mededelingenbord te prikken en/of door te mailen naar collega’s die (nog) geen lid zijn
van CNV Onderwijs.
Het lijkt erop dat het wat beter gaat met de economie in Nederland, het blijft belangrijk om
– zeker als OOP-er – lid te zijn van de juiste vakvereniging. Er zitten nog steeds regio’s “in de
krimp” en in de praktijk is het zo dat als een school moet bezuinigen, er als eerste bezuinigd
gaat worden op het OOP. Vreemd natuurlijk, want een gemiddelde docent kost veel meer
dan een gemiddelde OOP-er, maar dit is helaas een feit.
Daarbij is het zo dat je bij een lidmaatschap van CNV Onderwijs, een
rechtsbijstandverzekering krijgt die niet – zoals bij andere vakverenigingen – alleen hulp
biedt in werksituaties, maar ook in privé-situaties. Daardoor is de contributie wel heel snel
terug verdiend als je dit vergelijkt met het afsluiten van een losse rechtsbijstandverzekering.
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Lees meer:
http://www.mijnvakbond.nl/Documenten%20MijnVakbond.nl/Rechtshulp/ARAG%20CNV%2
0Polisvoorwaarden%20Gezinrechtshulp.pdf

De stuurgroep OOP van CNV Onderwijs
wenst u allen een gezegend Kerstfeest
en een gezond en gelukkig 2020.
Dat voor een ieder het licht mag schijnen.
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