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Redactie SKPO Novum 
Postbus 65, 5388 ZH Nistelrode 

info@skpo-novum.nl 
Tel: 0412 613441 
Fax: 0412 613470 

 
 
Beste collega’s, 
 
In deze editie van de Nov(um)iteiten lezen jullie informatie over: 

- de landelijke staking in het primair onderwijs  
- gesprekkencyclus directeuren 

 
 
 

 
 

 

Wel extra geld, maar niet genoeg, staking gaat door 
 
‘Fijn dat dit demissionaire kabinet een begin maakt aan het broodnodige extra herstel van onderwijssalarissen’, is de reactie van 
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen op uitgelekt nieuws over 270 miljoen euro extra. ‘De staking van 5 oktober gaat gewoon 
door. 270 miljoen euro extra voor het primair onderwijs is immers onvoldoende om de problemen op onze arbeidsmarkt op te 
lossen. ‘Er is niet voor niets zo’n brede coalitie als het PO-Front ontstaan. In het primair onderwijs zakken we de komende jaren 
kwalitatief door het ijs als een grondige renovatie uitblijft. We eisen 900 miljoen euro extra voor de salarissen en 500 miljoen 
euro voor beteugeling van de werkdruk. 
 
Bij het Kamerdebat over werkdruk kwamen honderden naar het Binnenhof. Na de prikactie van 27 juni jongstleden 
verzamelden zich duizenden op het Malieveld. Maar nog steeds is de politiek onduidelijk over investeringen voor salarissen en 
werkdruk in het primair onderwijs.  
Dus komen wij terug, in het Zuiderpark. Nu met tienduizenden! Zo schrijft PO–front op haar website. 

 
Een oproep die wij van harte ondersteunen. 
Alleen door je zichtbaar te maken, laat je zien en horen dat de oproep voor een beter salaris en vermindering van 
de werkdruk je ernst is! 

 
 

 

 
– het informatiebulletin van de SKPO Novum –  

Schooljaar 2017-2018 nr. 3, 22 september 2017  



2 

 

Heel sterk vinden wij dan ook het initiatief van Gijs. Woensdag 20 september jongstleden kregen jullie van hem 
per e-mail onderstaande uitnodiging. 
 

Beste collega’s  
 
Zoals jullie weten roepen de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV, FvOv samen met PO-in actie hun leden op 
om te staken voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Op de dag van de leraar, waar wereldwijd 

aandacht wordt besteed aan de positie van de beroepsgroep, juist op die dag vragen wij de politiek om een 
investering in het primair onderwijs. Hoognodig omdat een enorm tekort aan leraren dreigt. 
 
Op eigen initiatief stuur ik jullie deze mail, omdat ik niet wil wachten en graag in actie wil komen.  Om een 
duidelijk signaal af te geven naar de regering is het belangrijk om massaal te laten blijken dat we niet zomaar 
staken. En staken wil zeggen dat je moet laten horen dat je het er niet mee eens bent. Daarom vind ik het 
belangrijk om naar Den Haag te gaan op 5 oktober. Door alle media aandacht in Den Haag lijkt het me de 
perfecte plek om een duidelijk statement te maken. Om dit statement krachtiger te maken, zijn er veel mensen 
nodig. Dus ook de stem van NOVUM en NOVUM dat zijn wij.  
 
Het busvervoer word je gratis aangeboden als je lid bent van één van de volgende vakbonden: AOb, CNV 
Onderwijs of FNV Overheid. Ben je geen lid van één van deze bonden kun je toch gebruik maken van het 
busvervoer. Je hebt hiervoor 2 opties namelijk, lid worden van één van deze 3 bonden of met een eigen 
bijdrage van 15 euro (excl. €0,50 eenmalige boekingskosten).  
 
Het zou geweldig zijn wanneer we een bus vol krijgen met leerkrachten van NOVUM om samen naar 
Den Haag af te reizen. Samen staan we sterker. 
 
Bij minimaal 40 personen krijgen we een eigen bus tot onze beschikking met de financiële regeling zoals 
hierboven beschreven. Het tijdstip van vertrek en plaats zal op later moment bepaald worden, mits er 
voldoende animo is.  
 
Wil je mee op 5 oktober naar Den Haag en heb je interesse om gebruik te maken van de bus regeling zoals 
hierboven beschreven, stuur dan een mailtje naar g.vwanrooij@beekgraaf.nl. Dit graag voor woensdag 27 
september.  
 
Kom in actie en laat je stem horen. Ik zie jullie graag op 5 oktober in Den Haag.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gijs van Wanrooij 
Leerkracht BS De Beekgraaf  

 
Ter informatie: 
Het programma in Den Haag zal – zo staat reeds aangekondigd op diverse sites – duren van 11.00 uur tot 
ongeveer 14.30 uur.  
 
Grote actiebereidheid staking 5 oktober 2017!! 
Afgelopen vrijdag passeerde de teller van scholen waar wordt gestaakt de tweeduizend. Daarachter gaat een 
veelvoud aan stakers schuil. Meld je ook allemaal individueel aan op de website van het PO-front 
(www.pofront.nl), jouw school er al bij staat.  
Op die manier krijgen de organisatoren van het PO-front een beeld op hoeveel mensen wij in het Zuiderpark in 
Den Haag moeten rekenen. 

 
Voor hen die echt niet in de gelegenheid zijn mee af te reizen naar Den Haag, past een zichtbare actie dichtbij. 

Wie neemt hiervoor op stichtingsniveau het initiatief? 
 
 

Gesprekkencyclus directeuren 
 
Donderdag 21 september jongstleden heb ik met het directeurenteam gesproken over de opzet, planning en 
voorbereiding van de beoordelingsgesprekken. 
Wij hebben afgesproken, dat een overleg met een vertegenwoordiging van het team onderdeel uitmaakt van mijn 
voorbereiding op deze gesprekken. De agenda van dit overleg kent onderstaande gesprekspunten: 

o Wat leeft er in de organisatie, waar zijn jullie trots op, waar maken jullie je zorgen over, welke ambitie 
spreken jullie uit? 

o Hoe verlopen processen en ontwikkelingen, hoe vindt informatievoorziening plaats, in het bijzonder 
ervaren jullie het handelen van de directeur in deze? 

Ik zal – zoals afgesproken met de directeuren – maandag 25 september aanstaande persoonlijk drie tot maximaal 
vier personeelsleden uitnodigen voor een overleg. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het directeurenteam, 
Gerard van Bergen 
22 september 2017 

https://www.pofront.nl/staking/kaart/

