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Voorwoord van onze voorzitter
Beste onderwijscollega,
Het onderwijs staat onder water, het water staat ons aan de lippen! Wellicht ben je er klaar mee of
ga je door totdat jouw stem gehoord is en ga je staken op 30 en 31 januari 2020. Verderop in deze
nieuwsbrief vind je meer informatie over de stakingsdagen.
Meet-up: OOP in positie
Tijdens de landelijke OOP-dag heb ik verteld wat onze missie is als stuurgroep OOP. In die missie
staan onder andere deze twee punten:
* opkomen voor het welzijn en de belangen van het onderwijsondersteunend personeel
* bevorderen van de maatschappelijke waardering voor het onderwijs en het onderwijspersoneel.
Deze twee punten willen we letterlijk in de praktijk gaan brengen.
De stuurgroep OOP organiseert namelijk speciaal voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel een
meet-up op 31 januari 2020. We hebben hierin samengewerkt met AOb en een Facebookgroep en
hebben een mooi inhoudelijk programma voor jullie opgesteld. We willen je handvatten geven om
jouw positie op school te verbeteren en hoe de cao jou daarbij kan helpen. We kijken ook naar de
nieuwe functiebeschrijvingen in het primair onderwijs én we gaan een superconcreet plan maken
hoe het imago van het OOP verbeterd kan worden en de waardering voor het OOP meer zichtbaar
kan worden.
Deze meet-up is in het CNV gebouw in Utrecht aan de Tiberdreef, pal naast het NS-station
Utrecht-Overvecht. De meet-up is gratis en we sluiten af met een kleine lunch. Meld je nu aan via de
volgende link, want vol is vol: https://meetupoop20200131.eventbrite.nl
Wij als stuurgroep hopen elkaar daar te ontmoeten! Tot dan!
Namens de stuurgroep een vriendelijke groet,
Marlinde Bredewout
Voorzitter
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Onderwijs onder water: staking op 30 en 31 januari
Staak mee!
Het onderwijs staat onder water en daarom roept CNV Onderwijs haar leden in het PO, VO en SO op
om donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer te leggen. Er is structureel meer geld nodig om
de kwaliteit van onderwijs te kunnen waarborgen. Binnenkort ontvang je in de mail jouw
stakingsoproep.

Jij bepaalt hoe
Het is aan jou of je beide dagen staakt of dat je één dag het werk neerlegt. Hoe je de stakingsdag
invult, bepaal je ook zelf, dat kan individueel of met jouw team. Je kunt bijvoorbeeld met z’n allen gaan
sporten om het hoofd leeg te maken. Of je kunt er juist voor kiezen om samen te bespreken welke
maatregelen de werkdruk kunnen verminderen. Loop mee met een van de protestmarsen die op
verschillende plekken in het land worden georganiseerd. Je kunt ook een petitie aanbieden aan jouw
gemeente, met de vraag om de onderwijsproblemen in jouw regio ook aan te kaarten bij politici in Den
Haag.

Actiemateriaal
Op onze site onderwijs.cnvconnectief.nl/acties/ vind je alle actuele informatie over de stakingsdagen,
bijvoorbeeld over waar er protestmarsen worden georganiseerd.

Toolkit
Laat collega’s en ouders weten waarom je staakt en maak gebruik van onze online toolkit
op onderwijs.cnvconnectief.nl/acties/. De toolkit wordt steeds verder gevuld met onder meer posters
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die je kunt printen en ophangen in jouw school. Ook komt daar volgende week een petitietekst die je
kunt downloaden om te laten ondertekenen door collega’s en ouders. Deze petitie kun je dan op een
van de stakingsdagen aanbieden aan jouw gemeente.

Meld het ons!
Graag willen we weten wat jij en je collega’s gaan doen tijdens de staking. Meld het ons vooraf
via onderwijsacties@cnv.nl, dan kunnen we mensen oproepen om bij jullie evenement aan te sluiten
of kunnen we jouw verhaal delen op onze socials met #onderwijsonderwater #investeerinonderwijs. Je
kunt ook mailen als je als vrijwilliger wilt meehelpen bij een van de marsen.

Op je bankrekening
In december stemden jullie massaal voor de nieuwe cao PO. Nu ook de achterban van de andere caopartijen definitief akkoord is, zetten we vandaag onze handtekening onder de definitieve cao. Dit moet
je deze maand al merken op je bankrekening met een salarisverhoging van 4,5 procent. In de maand
februari ontvangt iedereen die valt onder de cao PO twee éénmalige uitkeringen:
• 33% van het maandsalaris van januari 2020
• 875 euro bruto bij een fulltime dienstverband (parttimers naar rato van dienstverband)

Terugblik landelijke OOP-dag november 2019
Zoals op de OOP-dag in Rosmalen op 19 november 2019 is aangekondigd, zijn de presentaties van
de diverse workshops terug te vinden op de site van CNV onderwijs:
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/jouw-werk/we-zijn-er-voor/onderwijsondersteunendpersoneel-2/#
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