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Onderdeel van CNV Connectief 

 
Nieuwsbrief Stuurgroep OOP      Maart 2021 
 

Voorwoord van onze voorzitter: 

 

Beste OOP-er, 

 
Van fysiek naar online. Van school naar thuis.  
Van leerlingen met dezelfde leeftijd naar een groep met verschillende 

leeftijden. Van enigszins dezelfde ontwikkelingsniveaus naar 
uiteenlopende niveaus bij de noodopvang.  

Dan weer terug van online naar fysiek. Weer alles omgooien. Handen 

wassen, 1,5 m afstand, looproutes aanbrengen, desinfectie, het 
mondkapje. Of juist nog niet naar school…..  

 
Kortom ons vermogen om flexibel te zijn, wordt op bepaalde momenten 

echt op de proef gesteld. Hoewel sommigen van ons nog steeds niet op 
school komen wordt er mogelijk meer gevraagd dan wat u eigenlijk zou 

willen, met als gevolg dat de werkdruk stijgt.  
 

Als stuurgroep zijn we ervan overtuigd dat tijdens de Lockdown, en op dit 
moment nog steeds, het OOP heeft laten zien dat het onderwijs niet 

zonder het OOP kan. Jullie inzet is  waard!  
Daarom deze oprechte schouderklop voor jou! 

 
Schouderklop 

Ik wist niet dat ik het zo zou missen 

De groep en ons lokaal  
Dat ik er zelf wel van baal 

Als alles wat ik doe plotseling stopt 
En niemand meer op je schouder klopt 

Of zegt: “Wat heb je dat goed gedaan 
Samen voor gaan?” 

Ik wist het niet, tot we de school weer binnenkwamen 
Maar het allerliefste ben ik toch echt samen 

Samen met de klas. Om te groeien en te leren. 
Bedankt dus voor alles! Wat ik nu zó kan waarderen.  

(Lentezoet) 
 
Namens de gehele stuurgroep, 

Marlinde Bredewout, Voorzitter stuurgroep OOP 
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OOP-dag 2021: 

 
Wij zijn inmiddels weer begonnen met voorbereidingen voor de - 

inmiddels niet meer weg te denken – landelijke OOP-dag 2021. 
Een klein voorbehoud willen wij wel noemen; we gaan ervan uit dat we 

half november eindelijk zonder beperkende maatregelen een normaal 
leven kunnen leiden… maar ook wij kunnen dit niet garanderen.  

 

In 2020 konden de fysieke OOP-dagen helaas niet doorgaan. Aangezien 
de locatie in Rosmalen ons van dienst is geweest om geen (annulerings) 

kosten in rekening te brengen, maar onze reservering ‘onhold’ te houden, 
vinden wij het niet anders dan normaal om deze locatie voor dit jaar weer 

te bevestigen; wij zijn ook weer méér dan welkom. 
 

Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden van de voortgang en de 
invulling voor deze dag. Mocht jouw school binnenkort reeds beginnen 

met invullen van de kalender voor komend schooljaar, dan zeggen wij: 
Save the date:  Donderdag 18 november 2021, Landelijke OOP-dag. 

 
Het digitale Malieveld: 

 
Wil jij ook dat de politiek een betere investering gaat doen in Onderwijs, 

Zorg & Welzijn, Overheid en Publieke Diensten?  

Kijk gerust een op de website:  www.waarderenisinvesteren.nl 
 

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s? 

 

In maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, maar wat zeggen 

partijen eigenlijk over jouw sector? Om dit te weten te komen, organiseert 

CNV Connectief op 9, 10 en 11 maart online evenementen met politici.  

Zij vertellen wat partijen in hun standpunten zeggen over de verschillende 

sectoren. Per sector (Overheid en Publieke Diensten, Zorg en Welzijn, 

Onderwijs) hoor je wat de voornemens zijn en kan je met de aanwezige 

politici in gesprek gaan.  

Houd de volgende data vrij in je agenda en schrijf je alvast in: 

 

 Dinsdag 9 maart van 19:30 – 21:00  →  Overheid en Publieke 

Diensten 

 Woensdag 10 maart van 19:30 – 21:00 →   Zorg en Welzijn 

 Donderdag 11 maart van 19:30 – 21:00 →   Onderwijs 

 

MR-tip: 

 

Wil jij graag deel uitmaken van de (G)MR op jouw school? 

 

http://www.waarderenisinvesteren.nl/
https://p.easydus.com/project/8162af47-99ff-4f86-9917-e86320fd34f1/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
https://p.easydus.com/project/8162af47-99ff-4f86-9917-e86320fd34f1/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
https://p.easydus.com/project/e12f8b61-333c-48c4-8b9a-094b129fbb17/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
https://p.easydus.com/project/fb622105-979a-4a0a-bf47-29534b654346/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
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De medezeggenschapsraad van een school dient ook een afspiegeling te 

zijn van de school. Dit betekent, dat er sprake is van een personeels-
geleding, een ouder-geleding en een leerling-geleding.  

Ten overvloede: ouders hebben dus zitting in de oudergeleding, leerlingen 
in de leerlinggeleding en personeel in de personeelsgeleding…….. 

Maar, er zijn nog steeds veel scholen, waar geen OOP-er in de MR zitting 
heeft. Wil het OOP dit dan niet? Wij horen van wel, maar dat het niet altijd 

wordt gesteund, soms zelfs wordt tegen gehouden. 

Gelukkig zijn er ook scholen waar het standaard is dat in ieder geval 1 
OOP-er zitting heeft in de MR. 

 
We horen ook dat men soms het idee heeft dat er sprake kan zijn van een 

stelling dat schooldirectie en MR-leden “tegenover” elkaar staan.  
Daardoor schromen sommige onderwijsmedewerkers om zich verkiesbaar 

te stellen voor de MR. 
Dit is niet de juiste insteek….. 

 
Schooldirectie en MR hebben exact hetzelfde doel; zo goed mogelijk 

onderwijs kunnen geven, met de juiste middelen en personeel, in een zo 
veilig en prettig mogelijke omgeving. 

Dat de (P)MR een kritische kijk mag hebben op de schooldirectie is alleen 
maar goed; je kunt van elkaar leren om zo nog beter de doelen te 

behalen. 

 
Vanuit de cao is vastgelegd dat je bepaalde/faciliteiten hebt als MR en ook 

wettelijk gezien is een aantal zaken geregeld via de Wet 
Medezeggenschap op Scholen. 

 
Voor meer informatie:   www.infowms.nl 

 
Save the date:   

Praat 24 maart mee over (on)gelijke kansen in het onderwijs  
 

Dinsdagavond 24 maart staat kansen(on)gelijkheid in het onderwijs 
centraal tijdens de digitale jaarbijeenkomst van CNV Onderwijs. Jij bent 

van harte welkom! De coronacrisis maakt de verschillen tussen leerlingen 
nog scherper zichtbaar; niet voor iedereen zijn betrokken ouders, een 

rustige (huis)werkplek en een laptop vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is het 

voor onderwijsprofessionals vaak moeilijker om contact te houden met 
sommige leerlingen en studenten, nu ze geen les krijgen op school. 

 
Naast een plenaire start zijn er breakoutsessies waarbij je dieper in kan 

gaan op een aspect van kansen(on)gelijkheid dat jou aanspreekt. De 
bijeenkomst begint 24 maart om 19:00 uur, dus houd hem alvast vrij in je 

agenda en schrijf je alvast in. De eerste 250 aanmelders ontvangen een 
leuk verrassingspakket! 

NB! Als je stemrecht hebt, dan meld je je via de secretaris van je sector- 
of stuurgroep aan voor de Onderwijsjaarbijeenkomst! 

http://www.infowms.nl/
https://p.easydus.com/project/6c48111e-b250-41d0-a4ad-c643516a8072/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
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CAO inzet PO/VO: 

 
Wil je weten wat onze inzet is voor deze cao’s?, kijk dan op de links: 

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/investeren-in-het-primair-
onderwijs-is-noodzaak/ 

 
https://onderwijs.cnvconnectief.nl/nieuws/inzet-cnv-onderwijs-cao-vo-

2021/ 

 
Denk mee, praat mee, voel je verbonden: 

 
De stuurgroep OOP brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het 

verenigingsorgaan CNV Onderwijs. Dit doen wij om op te komen voor 
jullie belangen, rechten en positie.  

 
Natuurlijk hebben wij wel een idee, maar we horen ook graag van jullie 

wat bij onze achterban de beleving is van belangen, rechten en hoe jullie 
je positie ervaren. 

 
Voel jij je op de eerste plaats een Onderwijs Ondersteuner of een 

Onderwijs Medewerker? Voel jij je een team op school, samen met de 
leerkrachten of niet? Wordt je bij beslissingen (die wat gaan verwachten 

van het OOP) betrokken of niet?  

 
Wij horen graag van je.  

Als lid heb je vele mogelijkheden om advies te vragen, ondersteuning te 
krijgen of om meer te weten te komen: 

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/over-cnv-onderwijs/trainingen-cnv-
academie/ 

Kortom; als stuurgroep kunnen we veel kwesties niet zelf oplossen, maar 
we horen graag van je en zeker ook als je iets geweldigs hebt 

meegemaakt, iets waardoor je (terecht) trots bent op je werk als OOP-er, 
hele leuke belevingen. Tenslotte hebben wij het idee dat het leuker is om 

een rubriek te schrijven met berichten waar je energie van krijgt, dan om 
een “klaag-rubriekje”, te schrijven, toch?  

 
Stuur je mail naar:   onderwijsondersteuners@cnv.nl 

Van ons krijg je altijd een antwoord. 

 
Graag tot de volgende keer! 
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