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Start nieuwe schooljaar voor SGB PO | We hebben 14 september j.l. 

weer onze eerste vergadering gehad. We hebben er twee nieuwe 

bestuursleden bij: Mariëlle van Leussen en Pieta Redder. Welkom bij 

de club! We hebben afscheid genomen van Han de Vries; die 

jarenlang lid en secretaris van de sectorgroep is geweest. Geniet van 

je welverdiende pensioen (al blijf je nog wel betrokken bij het CNV)! 

Week van het Onderwijs | Ieder jaar vieren we de eerste week van 

oktober de ‘Week van het Onderwijs’. Op woensdagavond 5 oktober 

(de Nationale dag van de Leerkracht) organiseert het CNV een 

webinar: Werkgeluk in het onderwijs. Je kunt je hier aanmelden voor 

dit webinar, ook om een link te ontvangen om op een later moment 

het webinar te bekijken.  

Voorstellen Gerlinde Michels (CAO-onderhandelaarster) | Graag 

stel ik mij voor als de nieuwe bestuurder voor het Primair Onderwijs. 

Mijn naam is Gerlinde Michels, ik ben 52 jaar. Heb 3 dochters en 

woon met veel plezier in Almere. Mijn hobby’s zijn sporten, puzzelen, 

wandelen met mijn mini-labradoodle en afspreken met vrienden en 

vriendinnen. Ook ga ik graag met mijn dochter naar haar 

hockeywedstrijden kijken.  

Ik werk sinds vorig jaar september als bestuurder voor het CNV. 

Afgelopen jaar ben ik tweede onderhandelaar geweest voor de cao’s 

voor het Middelbaar en Voortgezet Onderwijs. Ook heb ik vele lokale 

overleggen gedaan op scholen, waar bijvoorbeeld een fusie of 

reorganisatie was. Nu start ik als onderhandelaar/bestuurder voor het 

Primair Onderwijs. Ik wil me graag inzetten voor betere 

arbeidsvoorwaarden voor onze leden! De loonkloof met het VO is 

gedicht, maar met de torenhoge inflatie is er wederom veel werk aan 

de winkel! Daarnaast is ook de werkdruk een belangrijk onderwerp, 

waarvoor ik mij wil inzetten.  

Vóór CNV heb ik jarenlang bij APG gewerkt, de pensioenuitvoerder 

van het ABP. Daar heb ik mij beziggehouden met het ABP-pensioen, 

met aanvullingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en extra 
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pensioen, en met de generatieregeling.  

Om een goede bestuurder te zijn is het essentieel dat ik weet wat er 

onder onze leden leeft. Hiervoor onderhoud ik contact met collega’s, 

kaderleden en sectorgroepbestuur. Daarnaast vind ik het belangrijk 

en plezierig om ook met individuele leden contact te houden. 

Misschien kom ik u tegen als ik een lokaal overleg doe bij u op school. 

Daarnaast kunt u mij altijd benaderen op mijn email-adres 

g.michels@cnv.nl  

CAO PO 2022 | Nadat al eerder het convenant voor het dichten van 

de loonkloof PO_VO op 22 april is getekend, werden we 23 juni toch 

enigszins verrast dat er een nieuwe CAO PO 2022 is met toch weer 

een mooie salarisverhoging van 4,75% en een eenmalige uitkering van 

500 euro. Een overgrote meerderheid van onze leden heeft 

ingestemd met deze cao met een looptijd tot 30 april 2023. Deze cao 

wordt nu verder uitgewerkt. Houdt daarom de cao-pagina in de 

gaten! 

Wil je nog weten wat het dichten van de loonkloof voor jou betekent, 

dan vind je hier enkele voorbeelden van functies met daarbij 

behorende slaristabel en de consequentie van dit convenant, het 

volledige convenant met als bijlage de salaristabellen per 1-1-2022 en 

de conversietabel. De omzetting naar de andere salarisschalen en de 

verhoging ten gevolge van het dichten van de loonkloof PO-VO was 

zichtbaar in het salaris van juni j.l. 

Campagne CNV Connectief: ‘Zo houd ik het vol’ | Het gaat de 
komende maanden over miljoenen. Over grote bedragen, grote 
plannen. Het móet gaan over de werkenden, in de zorg, het onderwijs 
en bij de overheid. Juist deze beroepen zijn nodig om Nederland 
draaiend te houden. De kwaliteit van het onderwijs, de zorg en de 
publieke instellingen is afhankelijk van deze professionals. Maar juist 
in deze sectoren hebben mensen het al jaren zwaar en nu nog meer. 
Ze krijgen hogere rekeningen, maar hun inkomen groeit niet even 
hard mee. En ondertussen moeten ze op het werk méér burgers 
helpen, leerlingen opleiden en cliënten verzorgen, met steeds minder 
collega's. Namens onze achterban in de publieke sectoren 
waarschuwt CNV voor een zware crisis. Uitstroom, ziekteverzuim en 
onderbezetting eisen hun tol. Hoe meer mensen omvallen, des te 
zwakker wordt uiteindelijk de hele samenleving. Lees meer over deze 
campagne en geef je mening door de vragenlijst in te vullen.  
 

Hulp aan scholen voor opkrikken van taal en rekenen bij 

leerlingen | Nog te veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder dat ze 

de basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven goed beheersen. In 

samenwerking met scholen wil minister voor Primair en Voortgezet 

Onderwijs Dennis Wiersma dit probleem aanpakken. Dat kondigde hij 

deze maand aan met een masterplan, waarin onder meer extra handen 

en geld beschikbaar worden gesteld. Lees meer.  

mailto:g.michels@cnv.nl
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/historisch-akkoord-over-dichten-loonkloof-po-en-vo/
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/202200623_onderhandelaarsakkoord_cao_po_2022_juli22_april23.pdf
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/cao-primair-onderwijs/nieuws/leden-stemmen-voor-cao-akkoord-primair-onderwijs/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/cao-primair-onderwijs/
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Hoe_ziet_het_opheffen_van_de_loonkloof_eruit_-_voorbeelden_8MiJ3ay.pdf
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Onderhandelaarsakkoord_Cao_PO_2022.pdf
https://cnvstorageprd.blob.core.windows.net/media/documents/Onderhandelaarsakkoord_Cao_PO_2022.pdf
https://www.cnvconnectief.nl/zo-houd-ik-het-vol/#test
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/hulp-aan-scholen-voor-opkrikken-van-taal-en-rekenen-bij-leerlingen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de brief over het masterplan basisvaardigheden van de 

minister aan de Tweede Kamer. 

Energiekosten scholen | Zoals bekend zijn de prijzen voor energie 

flink gestegen. Met mogelijk een nieuwe coronagolf op de loer, zal er 

flink geventileerd gaan worden met de verwarming aan. De 

energierekening zal dan ook behoorlijk hoger worden. Schoolbesturen 

vragen zich af: Hoe wordt voorkomen dat (personeels)budgetten 

opgaan aan energiekosten? Wie gaat de (extra) kosten voor de te 

verwachten hoge energierekening betalen? Komt er een 

tegemoetkoming of speciale regeling voor scholen? Het is goed om 

duidelijk te krijgen hoe besturen deze (extra) kosten gaan betalen. In 

Brabant is er al onderzocht wat een nieuw energiecontract aan extra 

kosten meebrengt. Lees meer.  

Heeft u ook concrete voorbeelden van wat het voor uw bestuur betekent, 

dan ontvangen wij deze graag. U kunt een reactie mailen naar 

primaironderwijs@cnv.nl 

Solidariteit basis financieel vangnet voor leden: het Sociaal Fonds | 
Schulden hebben en (soms) met moeite de eindjes aan elkaar kunnen 

knopen. Het is iets wat in alle geledingen van de samenleving voorkomt. 

Onderwijs vormt daarop geen uitzondering. Voor leden van CNV 

Onderwijs, voor wie de problemen boven het hoofd groeien, is er het 

Sociaal Fonds. Het financiële vangnet bestaat deze maand 50 jaar. Lees 

meer 

Onderwijs Inspiratie Event met de opening door Marcel v. Herpen 

en Peter Heerschop | Op woensdag 9 november wordt dit event 

georganiseerd voor en door het PO, VO en Schoolleiders van 16.15 

(inloop vanaf 16.00 u.) tot 19.30 u. De plaats is het CNV kantoor aan 

de Tiberdreef 4 te Utrecht (naast het station Utrecht-Overvecht). 

Voor leden is het gratis en niet-leden betalen 50 Euro.  

Dit event start met de Voorstelling 'Laat je Kennen' door Marcel van 

Herpen en Peter Heerschop. Na de gezamenlijke broodmaaltijd kunt u 

een workshop volgen. Waarbij je onder andere keuze hebt uit een 

workshop Pedagogisch Tact, verzorgd door Marcel van Herpen of over 

de cao PO of VO. Aan de nadere invulling van andere workshops 

wordt nog gewerkt!  

U kunt zich nu al aanmelden, klik hiervoor op deze link. 

WMS-congres ‘Knap staaltje medezeggenschap’ | Sinds 5 september 

is het mogelijk je in te schrijven voor het WMS-congres op 16 

november. Het congres heeft als thema ‘Knap staaltje 

medezeggenschap’. Het congres is, zoals gebruikelijk, in De Reehorst 

in Ede. Via “Lets go digital’ is het congres ook online te volgen. CNV 

Academie doet met vijf workshops/lezingen mee aan het congres: 

Medezeggenschap AanZet, Theatersport: hoe overtuig ik de ander,  

Speel mee met het MR-spel! Ben jij een MR-dummy of een MR-

expert? Wendbare samenwerking, Medezeggenschap en IKC (lezing), 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/12/kamerbrief-masterplan-basisvaardigheden
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4147881/scholen-moesten-energiecontract-opzeggen-en-betalen-nu-14-miljoen-extra
mailto:primaironderwijs@cnv.nl
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/solidariteit-basis-financieel-vangnet-voor-leden/
https://www.cnvconnectief.nl/onderwijs/primair-onderwijs/nieuws/solidariteit-basis-financieel-vangnet-voor-leden/
https://p.easydus.com/project/1ac5fe9c-3ca6-4b19-9158-e040ad8ca2e5/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e


 

 

 

 

De workshop ‘Wendbare Samenwerking’ is ook online te volgen. 

Inschrijven kan via deze link. 

Agenda | 

• 2 november: schoolbezoeken in Eindhoven. 

• 9 november: Onderwijs Inspiratie Event 

• 16 november: WMS congres  

 

De volgende Nieuwsbrief zal rond eind oktober verschijnen. 

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar het secretariaat van 

Sectorgroepbestuur Primair Onderwijs: primaironderwijs@cnv.nl 

https://www.burobombarie.nl/evenementen/wms-congres-2022/
mailto:primaironderwijs@cnv.nl

