
 

1 

 

 

 

Begin september week hadden wij onze eerste vergadering 
van dit schooljaar. Een van de agendapunten was natuurlijk 
de corona en de protocollen/maatregelen voor de school. Wij, 
bestuur SGB PO, hopen dat we een schooljaar tegemoet gaan 
zoals van voor de corona. Maar de praktijk is helaas anders. 
De eerste weken moesten toch weer veel groepen in 
quarantaine omdat er een of meerder kinderen positief getest 
waren. Dat is niet goed voor de continuïteit voor het 
onderwijs.  
Onze zorg gaat uit naar de veiligheid van de medewerkers. De 
voorzitter van CNV Onderwijs Danielle Woestenberg zegt het 
terecht: verantwoordelijkheid, ventilatie en vaccinatie zijn de 
sleutelwoorden (zie het artikel op de website). 
Verantwoordelijkheid van iedereen die met het onderwijs te 
maken heeft: ouders, teamleden, bestuur, gemeente en het 
ministerie! 

 

Nieuwe protocollen | Op de website van lesopafstand.nl vind je de 

actuele protocollen en checklist voor het onderwijs. Met ingang van 

20 september is het niet meer nodig dat een hele klas in quaran-

taine gaat als er iemand besmet is. De GGD besluit op basis van 

maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een 

coronabesmetting op school, 

 

NPO nieuws | De site 

npoonderwijs.nl met alle 

regelingen die te maken 

hebben met het Nationaal 

Programma Onderwijs (het 

NPO) is geactualiseerd. Hier 

lees je wat het bedrag per 

school is en is de tool te 

downloaden waarmee je voor 

jouw school kunt uitrekenen 

wat het budget is vanuit het NPO. Het minimale bedrag voor 

schooljaar 2021-2022 is nu € 701,16 per leerling voor het 

basisonderwijs. Tevens vind je op die pagina de extra bekostiging 

die achterstandsscholen kunnen krijgen op basis van de CBS-

indicator. Handig is ook de pagina met veel gestelde vragen over de 

bekostiging en over de besteding van de middelen. 
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https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/nieuws/verantwoordelijkheid-ventilatie-en-vaccinatie-sleutelwoorden-voor-continu%C3%AFteit-fysiek-onderwijs/
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#protocol-basisonderwijs-versie-31-augustus
https://www.nponderwijs.nl/
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging
https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/faq/bekostiging
https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/faq/bekostiging
https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/faq/besteding-middelen


Leerkrachten op achterstandsscholen | Binnen het NPO-budget 

was er een budget gereserveerd voor extra beloning voor 

leerkrachten op achterstandsscholen: ‘Scholen met een uitdagende 
leerlingenpopulatie hebben vaker moeite om vacatures te vullen en 
hebben een hoger verloop. De arbeidsmarkttoelage heeft als doel 
scholen te helpen goed personeel te vinden en te behouden’, staat 

er op de site van het npoonderwijs.nl te lezen. Deze regeling geldt 

voor de komende twee schooljaren. 

De sociale partners hebben al eerder een brief gestuurd naar 

minister Slob dat deze maatregel het lerarentekort op die scholen 

niet gaat oplossen. Voor een structurele oplossing van het 

lerarentekort zijn structurele middelen nodig. Ook CNV-Onderwijs 

heeft zijn bedenkingen bij deze arbeidsmarkttoelage voor 

achterstandsscholen.  

(G)MR let op! ‘Op vestigingsniveau moet het bestuur met het 
personeelsdeel van de medezeggenschapsraad P(G)MR afspreken 
wie de toelage krijgt en hoe hoog die is. De (G)PMR heeft 
instemmingsrecht op de vaststelling van de toelage. De hoogte van 
de toelage hangt uiteraard ook af van het budget dat voor de 
vestiging beschikbaar is’ staat er op de site. Hier ligt een taak voor 

de (G)MR! 

 

LIO’ers hebben recht op een leerarbeidsovereenkomst | In de 

cao staat een artikel over de LIO’er met een leerarbeids-

overeenkomst (art 3.19 t/m 3.23). Is een bestuur/school verplicht dit 

ook aan te gaan of kan dat per bestuur of pabo verschillen? 

Dit kan in principe niet per bestuur of pabo verschillen, deze 

artikelen zijn ook geen ‘kan’-bepalingen en dus dient ieder 

bestuur/pabo voor de LIO’er de leerarbeidsovereenkomst aan te 

gaan zoals in deze artikelen is opgenomen. Er is een uitzondering: 

Wat wel mag is in positieve zin hiervan afwijken en dat gebeurt ook 

in de praktijk. Wij horen graag als het in de praktijk anders is 

(primaironderwijs@cnv.nl). En ben je al lid (je kunt als student al lid 

worden voor 0 euro!) dan kun je contact opnemen met 

cnvinfo@cnv.nl. 

 

Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt | Per 1 

augustus 2021 zijn de regels over de vrijwillige ouderbijdrage 

aangescherpt. Zo mogen scholen geen leerlingen uitsluiten van 

extra schoolactiviteiten, zoals o.a. uitjes, als de ouders de 

schoolbijdrage niet betalen. Je kunt hier de nieuwe brochure 

downloaden. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage hoort in de 

schoolgids vermeld te staan en de oudergeleding van de MR heeft 

instemming op de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage (WMS art 

13.1c/14.2c)  

 

Beëindiging Vervangingsfonds en modernisering 
Participatiefonds | De Tweede Kamer heeft 14 

september j.l. ingestemd met het wetsvoorstel waarin 

de beëindiging van het Vervangingsfonds en 

modernisering van het Participatiefonds wordt 

geregeld. Tevens is het amendement aangenomen 

waarin wordt geregeld dat de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) wordt 

ondergebracht bij het participatiefonds. Nu is de BGZ nog een 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging/arbeidsmarkttoelage
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/sociale-partners-loontoelage-achterstandsscholen-lost-lerarentekort-niet-op/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/cnv-onderwijs-plaatst-kanttekeningen-bij-regeling-voor-personeel-achterstandsscholen/
mailto:primaironderwijs@cnv.nl
https://www.cnvconnectief.nl/sluit-je-aan/een-betere-toekomst-voor-jou-%C3%A9n-een-ander/
https://www.cnvconnectief.nl/sluit-je-aan/een-betere-toekomst-voor-jou-%C3%A9n-een-ander/
mailto:cnvinfo@cnv.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2021P14286


afgeleide van het vervangingsfonds en door het nu onder te 

brengen bij het participatiefonds krijgen zij de taak de school-

besturen te ondersteunen bij beleid gericht op het terugdringen van 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid naast het voorkomen van 

werkloosheid. De sociale partners, waaronder het CNV, hadden in 

een brief naar de Tweede Kamer verzocht om die wijziging in de 

wet.  

 

(G)MR moet stokje steken voor quarantaineplicht | Bij veel 

ondernemingen neemt de roep om een verplichte vaccinatie toe. 

Werknemers moeten gaan bewijzen dat zij niet besmettelijk zijn, 

bijvoorbeeld om op kantoor of op bepaalde afdelingen te mogen 

werken. Ook bij sommige besturen wordt voorzichtig in die richting 

gedacht. Zodra zo’n vraag de (G)MR bereikt moet de (G)MR daar een 

stokje voor steken. Lees hier waarom.  

 

Rol van de (G)MR bij het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) | Wist 

je dat de MR een belangrijke rol heeft bij de NPO-menukaart? De 

keuzes die scholen aan de hand van de NPO-menukaart maken, 

komen uiteindelijk terecht in het schoolprogramma. En de MR heeft 

instemmingsrecht op het schoolprogramma omdat dit onderdeel 

wordt van het schoolplan. Wil je als MR meer weten over de inhoud 

van het plan en je rol als MR? Vraag dan de online voorlichting aan.  

Op de website van Sterk Medezeggenschap vind je een dialoogplaat 

met instemming/adviesrechten (G)MR op NPO-budget, stappenplan 

en de menukaart. Klik hier om deze te downloaden. 

De MR heeft ook instemming over de besteding van het NPO-

budget, dus ook als een bestuur besluit om een deel af te romen 

om de kosten te dekken van afvloeiing tijdelijk personeel i.v.m. de 

tijdelijkheid (2 jaar) van het NPO-budget. 

 

Gratis webinar ‘Versterken medezeggenschap’ | Zit je al in een 

MR, denk je erover om daar een rol in te gaan spelen of wil je gewoon 

weten wat het voor jou kan betekenen? Bezoek dan een van de gratis 

webinars van CNV Academie. Klik hier voor meer info. 

 

Geen verplichte LVS-toets in kleuterbouw | Op 21 september j.l. is 

er een amendement aangenomen in de Tweede Kamer dat er geen 

verplichte LVS-toetsen worden afgenomen in de kleuterfase van de 

basisschool. Met dit amendement beogen de indieners wettelijk te 

verankeren dat scholen niet verplicht zijn om in de eerste twee 

schooljaren de landelijk erkende toetsen af te nemen. Het bevoegd 

gezag moet ook in de kleuterfase voldoen aan de verplichting om 

leerlingen te volgen in hun ontwikkeling, maar het is aan het 

professionele oordeel van betrokkenen om te bepalen hoe dat het 

beste kan gebeuren. De bevindingen en resultaten kunnen in het 

leerlingvolgsysteem worden opgenomen. 

 

OOP-dag | De stuurgroep OOP houdt op 18 november de ‘Dag voor 
de OOP’ers’. Afhankelijk van de dan geldende richtlijnen van het 

RIVM zal deze fysiek worden gehouden in Perron 3 te Rosmalen. 

Noteert u deze datum vast in uw agenda? Nader info volgt. 

https://www.cnvconnectief.nl/academie/gmr-moet-stokje-steken-voor-vaccinatieplicht/
https://www.cnvconnectief.nl/academie/online-voorlichting-menukaart-nationaal-programma-onderwijs-npo/
https://www.sterkmedezeggenschap.nl/nieuws/dialoogplaat-advies-en-instemmingsrechten-np-onderwijs/
https://www.sterkmedezeggenschap.nl/wp-content/uploads/2021/06/Dialoog-Menukaart-NP-Onderwijs-Sterk-Medezeggenschap.pdf
https://www.cnvconnectief.nl/aanmelden-online-bijeenkomst-versterken-medezeggenschap/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z15146&did=2021D32489


 

Nieuwe website CNV-Onderwijs | In de vorige Nieuwsbrief heb je 

kunnen lezen dat CNV Onderwijs (onderdeel van CNV Connectief) een 

nieuwe website heeft. Onze pagina, Sectorgroep Primair Onderwijs, is 

inmiddels ook up-to-date. Je kunt daar zien wie we zijn en wat we 

doen: onze doelen en activiteiten. Ook kun je daar onze laatste 

nieuwsbrief downloaden.  Onze reader over de Duurzame 

Inzetbaarheid kun je downloaden op het deel van de website over de 

cao PO. Wil je alles weten over de cao PO, klik dan hier. 

 

Geplande webinars de komende periode: 
• 6 oktober 13.30–17.30 u. Temperamentvolle en tegendraadse 

leerlingen door Giel Vaessen. Temperamentvol en tegendraads 
zijn verschillende zaken. Temperament is in aanleg aanwezig. 
Tegendraads gedrag komt meer voor bij temperamentvolle 
leerlingen in bepaalde ontwikkelingsfasen, zoals in de koppig-
heidsfase of de puberteit/adolescentie. Wanneer tegendraads 
gedrag echter niet meer past bij de ontwikkelingsleeftijd en het 
de schoolse en sociale ontwikkeling ernstig belemmert, kan er 
sprake zijn van een oppositionele gedragsstoornis. Tijdens 
deze interactieve workshop krijgt u inzichten in de kenmerken 
van oppositionele gedragsstoornissen, inzichten in de diverse 
oorzaken - van brein tot omgeving - en ontvangt u handvatten 
welke bewezen effectief zijn en toepasbaar in de alledaagse 
(schoolse) praktijk. En dat alles in Jip-en-Janneketaal, met een 
dosis humor en voldoende herkenbare praktijkvoorbeelden. 
Klik hier om je aan te melden. 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in de 
week van 18 oktober 2021. Reacties kunt u sturen 
naar de secretaris van Sectorgroepbestuur Primair 
Onderwijs, Han de Vries, primaironderwijs@cnv.nl  

https://www.cnvconnectief.nl/sectorgroepen/de-sectorgroep-primair-onderwijs/
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/CNV_2021_Brochure_veel_gestelde_vragen_duurzame_inzetbaarheid.pdf
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/cao-primair-onderwijs/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/cao-primair-onderwijs/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/cao-primair-onderwijs/
https://www.medilexonderwijs.nl/sprekersoverzicht/giel-vaessen/
https://p.easydus.com/project/0a75d0ce-4772-478b-a854-5ebfc30bc0c7/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e&
mailto:primaironderwijs@cnv.nl

