Onderdeel van CNV Connectief

Nieuwsbrief Stuurgroep OOP

Oktober 2019

Landelijke OOP dag 2019:
Wanneer:
Waar:
Tijd:
Kosten:

Dinsdag 19 november 2019
Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen
10.00 – 17.00 uur (kom gerust eerder en blijf wat langer)
Gratis voor leden CNVO, introducees € 15,= / overig € 30,=

Op deze 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 !
Je wordt op deze dag door CNV Onderwijs en de Stuurgroep OOP warm
ontvangen. Ook zijn de cao-onderhandelaars van het CNVO aanwezig om
jullie het laatste nieuws te brengen over de ontwikkelingen in de diverse
cao’s.
Willen wij het OOP echt op de kaart zetten, dan moet een aantal zaken
duidelijk in de cao opgenomen worden. Klare taal, niet vatbaar voor
verschillende uitleg zodat de werkgever er niet omheen kan! Onze
onderhandelaars vergeten het OOP niet. We vormen echter maar een
kleine groep van het totale onderwijspersoneel en daarom zien wij je
graag verschijnen om je mening te geven. Wil je weten hoe het staat
met jouw cao? Kom dan naar de OOP-dag in Rosmalen. Je hoort hier
hoe het gaat in het PO / VO / MBO en HO.
Oud-hockeyinternational, Topsport Coördinator en oud leerkracht (PO);
Lisanne de Roever, zal het een en ander komen vertellen……
Tenslotte kun je na de lunch uit 2 workshops kiezen, zoals bijv:
 Professioneel aan de telefoon en de balie; het 1e contact
 Mind in Motion; verbinding tussen verstand, gevoel en lichaam
 Kernkwaliteiten; krijg inzicht in jouw verborgen kwaliteiten
 “Ik praat mee”; Medezeggenschap en OOP
 TOS belevingscircuit; omgaan met Taal Ontwikkelings Stoornis
 Digivaardig in de 21e eeuw; kritisch gebruik van informatie en media
 Capoeira; dans, acrobatiek en verdedigingstechniek

Het wordt weer een leuke, enerverende en gezellige dag met een goed
verzorgde lunch. Leden van CNVO ontvangen ook een verlofbrief voor
deze scholingsdag (het kost je géén vakantiedag) en deelnemers
ontvangen een certificaat van deelname.
Geef je op:
Ga naar: https://oop-dag-2019.eventbrite.nl
Vrijwilligers gevraagd:
Voor een goed en soepel verloop op de OOP-dag, zijn wij nog op zoek
naar vrijwilligers die bereid zijn de organisatie op deze dag de helpende
hand te bieden. Vele handen maken licht werk en het is altijd leuk. Je
helpt bijvoorbeeld met het uitgeven van de certificaten of het bemensen
van onze informatiestand. Ook hier sta je er nooit alleen voor; ook dit
willen wij graag samen doen.
Aanmelden? Mail dan naar: onderwijsondersteuners@cnv.nl
Bestuurslid gezocht:
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 onderwijs sectoren kunnen
vertegenwoordigen. Uiteraard staat voorop dat wij de belangen behartigen
van al het OOP, uit het gehele onderwijs!
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:
De SG OOP is op zoek naar OOP-ers uit alle onderwijs sectoren, die wij
enkele keren per jaar mogen vragen om even mee te denken over een
bepaald item 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 wat OOP-leden
zo nu en dan mogen vragen (per mail) hoe zij denken over een item,
kwestie, stelling of idee.
Willen wij opkomen voor het OOP, dan is het natuurlijk belangrijk om te
weten hoe jullie – onze achterban – over bepaalde zaken denkt. We
kunnen om organisatorische redenen niet steeds een enquête uitzetten.

Heb je geen bezwaar om af en toe mee te denken over zaken die het OOP
aangaan, stuur dan een mailtje met als onderwerp: klankbord OOP, naar
ons mailadres:
onderwijsondersteuners@cnv.nl

Graag tot ziens op dinsdag 19 november in Rosmalen !!!

