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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: 

- Staking PO, d.d. 12 oktober 2017 
- Het creëren van een veilige groepssfeer 
- Startersnetwerk 
- Personeelsenquête  
- Een veilige sfeer in de groep 
- Onderwijsavond, d.d. 21 februari 2018 

 
 
 

Staking PO, d.d. 12 december 2017 
even een korte terugblik 

 

 
 
Op ongeveer 90 procent van de basisscholen hebben leraren tijdens de stakingsdag van 12 december het werk 
neergelegd. Schoolleiders steunden de staking, ook zij hebben meer financiële ruimte en werkdrukverlaging 
nodig. De steun onder ouders is – in vergelijking met de staking van 5 oktober 2017 – afgenomen. 
 
De organisatoren van de stakingsdag, verenigd in het PO-front, willen in totaal structureel 1,4 miljard euro extra. 
Het kabinet heeft tot nu toe slechts 700 miljoen daarvan toegezegd. Volgens minister Slob kunnen de salarissen 
wel volgend jaar al omhoog als bonden en werkgevers het eens worden over een nieuwe cao. Hij roept het 
onderwijs verder op snel met plannen te komen voor de besteding van het gereserveerde bedrag om werkdruk 
aan te pakken. 
 
Cao-tafel uitgebreid met PO in Actie 
PO in Actie werd vorige week een vakbond om mee te kunnen praten over de Cao PO. De actiegroep van leraren 
kreeg hiervoor in enkele dagen tijd 15.000 leden bij elkaar 
Vakbonden AOb, CNVO, FvOv, AVS en PO in Actie en de PO-Raad bereiden zich voor op de onderhandelingen 
voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Dat hebben de cao-partners woensdag besloten. PO in Actie is 
daarmee formeel verwelkomd als nieuwe speler aan de onderhandelingstafel. 
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Het creëren van een veilige groepssfeer  
 

 
Maar wat doen we dan? En als je inzicht hebt in wat je doet, welk signaal geeft dat bij kinderen af? Hoe begeleid 
je een groep met zoveel individuen? Wat heb je nodig om al die kinderen te laten groeien in een verantwoord 
pedagogisch klimaat? Allemaal vragen die wij, als gedragsspecialisten tijdens onze besprekingen hebben en waar 
we ook mee aan de slag willen gaan. Wij zijn op zoek naar hoe we anderen kunnen helpen en begeleiden. Een 
opdracht die er voor ons ligt dit schooljaar vanuit NOVUM, is het ontwerpen van een soort van kijkwijzer. Dit 
middel zou uiteindelijk hulp kunnen bieden bij het creëren van een veilige groepssfeer. Want met het passende 
onderwijs dat we horen te bieden, ben je soms handelingsverlegen. Een beetje hulp zou dan wel fijn zijn.  
 
Namens de werkgroep gedragsspecialisten, 

Lieke Jacobs 
 
 

Startersnetwerk 

 

 
 
SKPO Novum maakt deel uit van het Partnerschap Opleiden in de school.  
Opleiding en scholen werken gezamenlijk  aan de ontwikkeling van onze beroepsgroep. Hierbij staan een drietal 
domeinen centraal, te weten: 

 samen opleiden 
 samen onderzoeken 
 samen (verder) professionaliseren  

 
De eerste twee domeinen krijgen binnen SKPO Novum al een groot aantal jaren met succes aandacht.  
Nieuw dit schooljaar is het gezamenlijke initiatief vanuit SKPO Novum en Kiem Onderwijs en Opvang voor                                                                                 
het organiseren van een leernetwerk voor starters. Tijdens vier bijeenkomsten – verspreid over de periode januari 
t/m juni 2018 – worden starterde leraren ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling. Hierbij staan 
persoonlijke ervaringen centraal en vormen het onderwerp van het gesprek / de dialoog. 
De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 1 februari 2018, van 16.00 – 19.00 uur op basisschool 
Marimba in Uden. 
De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door onze basisschoolcoaches Wendy van Boekel en Anja 
van Wanrooij. 
 

Personeelsenquête 
 
Om de wensen te inventariseren van alle personeelsleden ten behoeve van de formatie voor het komende 
schooljaar zijn jullie uitgenodigd om de jaarlijkse enquête voor 8 januari 2018 in te vullen en te verzenden. 
Zie hiervoor onderstaande link. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozBrhNPN2UCVz5uOSvyB060lSKcaLylFiGjh1QmlXn1UNER
aR0pNQUdJSkM4TjVVVk4wQURMSTdSVi4u 
 
Alvast bedankt! 
Namens het directeurenteam, 
Marja Timmermans en Tamara Smits 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozBrhNPN2UCVz5uOSvyB060lSKcaLylFiGjh1QmlXn1UNERaR0pNQUdJSkM4TjVVVk4wQURMSTdSVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozBrhNPN2UCVz5uOSvyB060lSKcaLylFiGjh1QmlXn1UNERaR0pNQUdJSkM4TjVVVk4wQURMSTdSVi4u
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Onderwijsavond, d.d. 21 februari 2018 
Van harte aanbevolen! 

 
Aan het einde van het vorig schooljaar hebben onderstaande stichtingen met elkaar de intentie besproken om op 

woensdag 21 februari 2018 een onderwijsavond te organiseren.  
OOG, Skipov, Kiem Onderwijs en Opvang, Zwijsen College, Fioretti College, 

Udens College, Elde College, Skoso, Skopos en SKPO Novum. 
 

De opzet en het doel van de avond is tweedelig. 

 
Voor de pauze is het woord aan een inspirerende spreker. Na de pauze volgt een meer luchtige programmering. 
Begin januari volgt een formele uitnodiging met meer inhoudelijke informatie over het programma. 
 
 
 

Geloven in het kind 
 

 
 

Hele fijne kerstdagen en 
alle goeds voor 2018 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het directeurenteam, 
Gerard van Bergen 
22 december 2017 


