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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 oproep tot staken op de Dag van de leraar 
- onze nieuwe bedrijfsarts 
- het aanvragen van de uitruil vakbondscontributie 

 
 
 

Landelijke staking PO 
 
Het PO front heeft een oproep gedaan aan alle leraren om op donderdag 5 oktober 2017, de Dag van de Leraar, 
te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.  
Het PO front is een uniek samenwerkingsverband van de actiegroep POinActie met de onderwijsbonden, de AVS 
en de PO Raad.  
 
Het water staat bij leraren echt aan de lippen.  

 
 
De vakorganisaties ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. 
Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en 
minder werkdruk in het primair onderwijs. Met het extra geld willen zij de salarissen in het primair onderwijs 
verhogen en de werkdruk verlagen.  
 
Het bestuur van SKPO Novum ondersteunt dit standpunt en wil personeelsleden die mee willen doen aan de 
staking ondersteunen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar wij kunnen die 
kwaliteit niet meer garanderen als er niet meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor de klas staan. 

 
Wat deze bestuurlijke ondersteuning inhoudt volgt hieronder puntsgewijs. 
1. De vakbonden zullen oproepen tot een dag volledige werkonderbreking. Er wordt een dag geen les gegeven 

en ook geen ander werk verricht. Met de oproep van de vakbonden valt de staking onder het recht op 
collectief actievoeren.  

2. Het bestuur informeert de GMR en de afzonderlijke MR –en over de actie. Ook informeert het bestuur alle 
ouders over de actie en wat de actie betekent voor hun kinderen. 

3. Het bestuur zal aan personeelsleden die op 5 oktober 2017 staken hun loon doorbetalen. 
De stakingskassen gaan open, personeelsleden die lid zijn van de AOb, FNV of CNV, krijgen bij inhouding van het salaris 
een vergoeding uit de stakingskas. Echter, wanneer leden van een vakbond staken en salaris krijgen, krijgen zij geen 
vergoeding uit de stakingskas.  
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Willen jullie uiterlijk vrijdag 15 september 2017 per e-mail aan je directeur doorgeven of je wel / niet gehoor 
geeft aan de oproep tot staken. 
 
Wanneer duidelijk is hoeveel personeelsleden bij op een school gaan staken, wordt ook duidelijk of de 

schooldeuren wel of niet open kunnen. Als wordt besloten dat de school een dag dicht blijft en er zijn 
personeelsleden die niet mee willen staken, kan alvast worden nagedacht over vervangende werkzaamheden.  
 

 
 
Staken zichtbaar maken. 
Het PO front roept alle leraren op massaal naar den Haag te komen. Wij ondersteunen deze oproep van harte. 
Zichtbaar maken kan echter ook dichter bij huis. Hierbij geniet een stichtingsbreed initiatief onze voorkeur. Goede 
ideeën zijn van harte welkom. 
 

De ouders dienen tijdig te worden geïnformeerd. 
Wanneer een school besluit haar deuren op 5 oktober 2017 te sluiten, verzoeken wij ouders gedurende de 
staking hun kinderen zelf op te vangen. Echter, scholen hebben een opvangplicht en via de school ontvangen 
ouders wanneer de school dicht gaat bij wie zij terecht kunnen als ze hun kinderen zelf niet op kunnen vangen. 
De kosten daarvan zijn dan in principe voor de ouders, niet voor de school.  
 
Gemiste werkdag en onderwijstijd  
Door de staking zal er op veel scholen geen les worden gegeven op 5 oktober aanstaande. De Onderwijsinspectie 
controleert of er aan de minimale onderwijstijden is voldaan. Het bestuur dient erop toe te zien, dat aan deze 
eisen wordt voldaan, ook als er in een schooljaar wordt gestaakt.  
Wanneer dit een reparatie van de onderwijstijd vereist, zal de school hierover in overleg treden met de MR. 
 
Overigens, wanneer personeelsleden besluiten deel te nemen aan de staking hoeven zij hun werktijd later niet in 
te halen. Personeelsleden verplichten de werktijd later alsnog in te halen, is in strijd met het recht op staken.  
 
 
 

Uitruil vakbondscontributie 
 
Personeelsleden die gebruik willen maken van de regeling “Uitruil vakbondscontributie”  verzoeken wij het 
aanvraagformulier uiterlijk 30 oktober 2017 per e-mail te sturen naar de directeur / administratief medewerker 
van hun school. Na ondertekening door de directeur volgt de administratieve verwerking van deze formulieren in 
de personeelsadministratie. 
De aanvragen kunnen nu al ingediend worden, doch uiterlijk 6 november 2017.  
 
 
 

Karin Coenen, onze nieuwe bedrijfsarts 
 
Na ruim 15 jaar klinisch werkzaam geweest te zijn als arts, ben ik in 2007 als medisch adviseur fertiliteit gaan 
werken bij een farmaceutisch bedrijf. Mijn grootste uitdaging daar was te laten zien dat een goed medisch beleid 
binnen een (zorg)organisatie belangrijk is voor de gehele organisatie. Dit heb ik later tijdens mijn 
werkzaamheden als medisch manager bij MijnZorgnet en Nordic Pharma ook weer mogen laten zien. 
 

Om mijn bedrijfskundige kennis te vergroten volgde ik de opleiding ‘Verkort Bedrijfskundig Zorgmanagement’ bij 
AvansPlus in Breda en heb ik geleerd op een bedrijfskundige manier naar een organisatie te kijken. Hierdoor ben 
ik nog beter in staat beslissingen te nemen, uit te leggen of te verdedigen in het belang van de gehele 
organisatie en daarmee ook in de zorg rondom de patiënt. 
 
Vervolgens was ik werkzaam bij de Nederlandse Obesitas Kliniek, waar ik als arts onderdeel uitmaakte van een 
multidisciplinair team. Zowel in het team, in de organisatie, maar zeker ook in de spreekkamer heb ik geleerd te 
communiceren op een motiverende en coachende manier.  
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Bovenstaande breng ik samen in mijn functie als arts bij HumanCapitalCare. Hier ben ik werkzaam in een 
omgeving waarin ondernemerschap en zorg samengaan.  
In combinatie met een motiverende manier van communiceren wil ik met elkaar de zorg voor en rondom de 
verzuimende, maar zeker ook de (nog) niet-verzuimende werknemer begeleiden en optimaliseren, rekening 

houdend met het bedrijfsbelang én het belang van de werknemer. Eenieder bewust van zijn eigen 
verantwoordelijkheid, waardoor we samen sterker zijn. 
 
Alle medische zaken worden uitgevoerd door de arts. Zij ontvangt (zieke) werknemers op het spreekuur en 
brengt naar aanleiding daarvan een advies uit aan de werknemer en werkgever. De arts adviseert de betreffende 
werknemer over zijn of haar gezondheid. Daarnaast kunt u altijd bij haar terecht voor vragen over 
arbeidsomstandigheden, arbobeleid en gezondheidsmanagement.  
 
Ik heb er veel zin.  
 

 
 
Karin Coenen is bereikbaar via SKPO Novum, administratie@skpo-novum.nl t.a.v. Monique Polsbroek 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard van Bergen 
12 september 2017 
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