
                NIEUWSBRIEF  

 
Nieuwsbrief sectorgroep Voortgezet Onderwijs – maart 2022 

1. Persoonlijk welzijn en onderwijs: hoe bespreek je de oorlog in Oekraïne? 
2. Rondetafelgesprek Tweede Kamer: CNV vraagt koopkrachtherstel 
3. Neem deel: hoe vernieuwend is Agora-onderwijs eigenlijk? 

Neem deel: in gesprek met de bond over NPO middelen 
4. Activiteiten en contact 

1 Persoonlijk welzijn en onderwijs 
 Hoe bespreek je de oorlog in Oekraïne? 

 

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Terwijl je zelf de constante nieuwsstroom 
moet navigeren, is de kans groot dat je als docent ook te maken hebt met de vragen en 
zorgen van je leerlingen en studenten. Om je hierbij te ondersteunen bracht TerInfo, een 
project van de Universiteit Utrecht, een lesbrief uit over de oorlog in Oekraïne.  
 
In deze meetup vertellen Maxine Herinx, projectleider bij TerInfo en Bjorn Wansink, 
universitair hoofddocent educatie en pedagogiek, over hoe je de oorlog het beste bespreekt 
met leerlingen en studenten. Welke basisbehoeften gelden voor alle leeftijden en niveaus? 
En op welke manieren moet je juist differentiëren?  
Datum en tijd: 17 maart, 19.00 – 20.00 uur, online via Microsoft Teams. U ontvangt na 
aanmelding een link. 
 
Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers. Als deze meetup vol is, wordt er een extra 
avond georganiseerd. 
 
Aanmelden? Klik hier  
 

 

2 Rondetafelgesprek Tweede Kamer: CNV vraagt 
koopkrachtherstel. 
 

Het kabinet moet de teruglopende koopkracht van ouderen snel repareren. Hiertoe roept het 
CNV op tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 10 maart. 
Heel Nederland voelt de inflatie steeds harder in de portemonnee. Ouderen worden extra hard 
getroffen. In het rondetafelgesprek, dat specifiek gaat over de koopkracht van ouderen, vraagt 
CNV speciale aandacht voor hun positie. 

 

https://forms.gle/v39M6RXg3McRTVWr8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey9xsb1QfHVZRgaMWPnwoydZoHxyVtcZ1Y_E0AmW72BfFLGQ/viewform


 

Oproep CNV 
Het CNV roept het kabinet op om de AOW snel mee te laten stijgen met de minimumlonen. Ook 
moet het kabinet met de bril van het nieuwe pensioenstelsel naar het huidige stelsel kijken om de 
pensioenen zo snel mogelijk te indexeren. Het is namelijk onacceptabel dat miljoenen 
gepensioneerden al jaren wachten op indexatie. 

Koopkrachtherstel voor iedereen 
Tot slot roept het CNV op om tot een vergaand koopkrachtcompensatieplan voor alle 
Nederlanders te komen. Hiertoe zou het kabinet zonder taboes breed moeten willen kijken naar 
alles wat kan bijdragen aan een betere koopkracht: naar de btw, brandstofaccijns, isolatie- en 
vergroeningsubsidies, heffingskortingen, het aanpassen van belastingschijven, noem maar op. 
Alle groepen, van jong tot oud, zullen hiervan uiteindelijk meeprofiteren. 

Position paper 
Klik hier voor de volledige position paper die het CNV indiende voor het rondetafelgesprek en kijk 
hier het rondetafelgesprek terug. 

 

3 Neem deel: hoe vernieuwend is Agora-                               
   onderwijs eigenlijk? 

Ooit van Agora gehoord? De nieuwe onderwijsstroom in Nederland waar het kind bepaalt 
hoe vorm wordt gegeven aan het eigen leren. Het kind aan het roer.                                             
Is dat een fundamenteel nieuwe aanpak of oude wijn in nieuwe kruiken, want een kleine 
honderd jaar geleden ontstond in Duitsland al de Waldorfschool. Een school, opgericht door 
Rudolf Steiner en in Nederland bekend als vrijeschoolonderwijs, waar de ontwikkeling van de 
psyché van het kind centraal staat. Het vrijeschoolonderwijs stelt zich ten doel het kind in 
harmonie met zijn/haar eigen ontwikkeling te laten uitgroeien tot jongvolwassene. 

Beide onderwijsvormen gaan uit van het kind. Toch zijn er ook fundamentele verschillen. 
Tijdens deze online themabijeenkomst gaat een ervaringsdeskundige leerkracht uit het 
Agora-onderwijs en vrijeschoolonderwijs in op overeenkomsten en verschillen. Welke 
onderdelen zijn toepasbaar in de dagelijkse praktijk.  

Datum en tijd: donderdag 17 maart 16.00 uur-16.45 uur.                                                                      
Meld je aan voor deelname bij voortgezetonderwijs@cnv.nl        

 

 

https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/position_paper.pdf
mailto:voortgezetonderwijs@cnv.nl


Neem deel: in gesprek met de bond over NPO-
middelen 
 
Door de impact van corona en door de inzet van de NPO-middelen zal ongetwijfeld op elke 
school het onderwijs in meer of mindere mate anders georganiseerd worden.  

Misschien zijn de klassen kleiner, worden er meer steunlessen gegeven (en word jij daarvoor 
ingezet), is er een andere invulling aan het mentoraat gegeven, is er meer maatwerk bij 
toetsing, worden aan de leerlingen meer keuze-uren aangeboden, of iets anders.  

Wat betekent dit voor jouw werk? Verrijkend? Verzwarend? Heb je je draai gevonden of ben 
je deze juist kwijt? Heb je de indruk dat alle interventies effectief zijn? Of ben je van mening 
dat het ontoereikend is?  

Wij stellen je graag in de gelegenheid met ons en met collega’s jouw ideeën en gevoelens te 
delen. Dat is voor jou een mooie gelegenheid om je uit te spreken en voor ons is het input 
die wij graag via de beleidsmedewerkers en bestuurders van CNV Onderwijs willen 
doorgeven aan de politiek. 

Datum en tijd: woensdag 23 maart van 19.00 tot 20.00 uur via Teams. 

Adres om aan te melden: voortgezetonderwijs@cnv.nl 

4 Activiteiten en contact       

                                                                                                                                                                     
Kom naar de online Jaardag van CNV Onderwijs op woensdagavond 30 maart. Het zijn geen 
eenvoudige jaren. De veranderingen stapelen zich op. Hoe ga jij om met problemen in deze tijd? 
Zie je de kansen nog wel? Of zakt de moed je soms in de schoenen? 

Wat nu als we van een probleem een mogelijkheid gaan maken? Omdenken. Het klinkt 
simpel maar in de praktijk is het verraderlijk lastig.                                                                         
Hoe dat werkt en hoe je dat doet leren we je graag tijdens de Onderwijsjaardag op 30 maart 
2022. Tijdstip: 19.30-21.30 

Leuk! Ik meld me nu aan 

Wanneer je een ander onderwerp dat op school speelt zou willen bespreken via Teams of 
Zoom kan dat ook via voortgezetonderwijs@cnv.nl doorgegeven worden.    
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