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Uitnodiging voor de discussiebijeenkomst in uw regio over  
de oprichting van één landelijke sectororganisatie voor het  
primair onderwijs 
 
 
Aan:  Alle schoolbesturen en schoolleiders in het primair onderwijs 
Van :  Sectororganisatie Primair Onderwijs i.o. 
Datum: 15 oktober 2007 
 
 
 
Geacht bestuur, geachte schoolleider, 
 
In gezamenlijkheid werken de AVS, de Besturenraad, de Bond KBO, de LVGS, de VBS en 
VOS/ABB aan de oprichting van één Sectororganisatie voor het Primair Onderwijs. Deze 
sectororganisatie zal vanaf begin 2008 de gemeenschappelijke belangen van het PO-veld  
gaan behartigen. Daaronder vallen in ieder geval de belangen op het gebied van goed 
werkgeverschap (o.a. de CAO), de bekostiging en de hoofdlijnen van onderwijsbeleid. De 
besturenorganisaties zullen vanaf de oprichting deze taken overdragen aan de nieuwe 
organisatie. 
De officiële oprichtingsvergadering is gepland op 22 januari 2008 en u wordt alvast 
uitgenodigd om die datum in uw agenda te noteren.  
 
Het proces tot de vorming van één sectororganisatie is nu in volle gang en belangrijke vragen 
moeten daarom beantwoord worden. Hoe organiseer je een vereniging voor ongeveer 1700 
schoolbesturen die rond de 7500 scholen vertegenwoordigen op een efficiënte en hanteerbare 
wijze, die tegelijkertijd zorgt voor voldoende democratische legitimiteit en draagvlak? Maar 
ook: wat moet de organisatie precies gaan doen en hoe moet de beleidsagenda van het primair 
onderwijs er voor de korte en langere termijn uitzien?  
Over die vragen, en uiteraard over al hetgeen u daarnaast wilt inbrengen en opmerken, willen 
wij graag met u van gedachten wisselen voordat de organisatie daadwerkelijk wordt 
opgericht. Daarvoor worden in november 2007 zeventien regionale bijeenkomsten 
georganiseerd op diverse plaatsen in ons land. U wordt daarvoor bij deze van harte 
uitgenodigd. Maak van deze gelegenheid gebruik om mee te discussiëren en de vormgeving 
en (in)richting van de sectororganisatie mee te bepalen. 
 
De bijeenkomsten zijn gepland aan het einde van dag zodat zoveel mogelijk besturen en 
schoolleiders kunnen deelnemen. Ze starten om 18.00 uur en eindigen uiterlijk om 20.30 uur. 
U bent  vanaf 17.30 uur welkom en wij zorgen voor soep en broodjes (de enige uitzondering 
hierop vormt de bijeenkomst in Harderwijk die om 17.00 uur begint, met ontvangst vanaf 
16.30 uur). 
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Voor de bijeenkomsten wordt een discussiedocument opgesteld dat u vanaf maandag 22 
oktober kunt downloaden van onze WEB-site ( www.sectororganisatie-po.nl ). Ook kunt u 
daarop nadere informatie vinden met betrekking tot de oprichting van de sectororganisatie en 
de verdere details van de regio bijeenkomsten. Ook verslagen van de bijeenkomsten zullen 
daarop worden gezet. 
 
Aan u wordt gevraagd om u voor één van de bijeenkomsten op te geven. Dit kan via de e-mail 
(j.duijnhouwer@sectororganisatie-po.nl) of de WEB-site. Vermeld u daarbij, behalve uw 
eigen naam, a.u.b. ook de naam van de rechtspersoon waar uw instelling onder valt en de 
plaatsnaam van de bijeenkomst die u wilt bezoeken. (zie bijlage). 
 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen en kijken uit naar uw bijdrage aan de discussie! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Stuurgroep Sectororganisatie Primair Onderwijs  i.o. 
 

 
 
Drs. L. Lenssen 
Voorzitter  
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BIJLAGE: Overzicht van bijeenkomsten 
  

Datum Waar ? Waar ? 

5 november Groningen  
CSG Wessel Gansfortcollege, 
Heerdenpad 8, 9731 BJ Groningen 

 

6 november Drachten 
CSG Liudger, Locatie Raai, Raai 
2000, 9202 HX Drachten 

 

7 november Maastricht  
Basisschool Amby, 
Koninginnestraat 2A, 6225 BR 
Maastricht 

Zwolle  
CBS de Klokbeker, Professor 
Feldmannweg 5, 8015 PB Zwolle 

8 november Rotterdam  
BS De Vierambacht, 
Nozemanstraat 75, 3023 TM 
Rotterdam 

 

12 november Arnhem 
De Basis, Koningstraat 27, 6811 
DG Arnhem  

Enschede  
De Triangel, G. Terborghstraat 1 
7545 BV Enschede 

13 november Amsterdam 
Hubertus Vakschool (ROC van 
Amsterdam) Reinaert de Vosstraat 
27, 1055 CL Amsterdam 

Utrecht  
Utrechtse Schoolvereniging, Frans 
Halsstraat 22A, 3583 BL Utrecht 

14 november Alkmaar / Uitgeest 
BS Kornak, Benningskamplaan 60, 
1911 LP Uitgeest 

Den Haag  
Montessori BS Leidschenveen, 
Pijlkruidvel 106, 2492 MB Den 
Haag 

20 november Hoogeveen  
PCB De Sprong, 
Boekenberghstraat 12, 7906 GA 
Hoogeveen 

Harderwijk  
CBE Willem Alexander, Veldkamp 
33, 3843 BE Harderwijk 
Let op: tijdstip aanvang is 16.30 uur 

21 november Goes  
OBS De Zuidwesthoek, Elvis 
Presleylaan 107, 4462 LB Goes 

Den Bosch / Drunen 
Basisschool 't Span, 
Schimmelpenninckstr. 22, 5151 CL 
Drunen 

22 november Tilburg  
OBS De Blaak, Grebbe 42, 5032 
RT  Tilburg 

Venlo  
Stichting Akkoord, Wylrehofweg 11, 
5912 PM Venlo 

 
 
 
 
 


