
Wat doet de sectorraad Primair Onderwijs?

De sectorraad is de schakel tussen de leden in het primair 

onderwijs en CNV Onderwijs. We organiseren activiteiten voor 

en met leden in het primair onderwijs per regio en houden 

contact met andere stuurgroepen binnen CNV Onderwijs die 

betrekking hebben op het primair onderwijs. Ook denken we 

mee over allerlei beleidszaken binnen CNV Onderwijs die te 

maken hebben met het primair onderwijs. De leden van onze 

sectorraad werken allemaal in het primair onderwijs, wonen 

verspreid over heel het land en vertegenwoordigen een eigen 

provincie. 

Voor welke belangen zet de sectorraad 
Primair Onderwijs zich in?

• Contact met de leden.  
We organiseren activiteiten/ bijeenkomsten voor de 

leden. We bezoeken scholen voor ledenbinding en ook 

ledenwerving. Op die manier weten we wat er in het land 

speelt en waar mensen mee bezig zijn.

• Meedenken in beleidszaken.  

We zijn de stem van de leden van het primair onderwijs 

tijdens het bespreken van beleidszaken die betrekking 

hebben op het primair onderwijs. Ieder sectorlid 

vertegenwoordigt een provincie. Tijdens de bespreking en 

besluitvorming van beleidszaken binnen CNV Onderwijs 

spreekt zo’n lid namens mensen die werkzaam zijn in het 

primair onderwijs in desbetreffende provincie. 

• Interne communicatie.  

We houden contact met andere stuurgroepen binnen 

CNV Onderwijs en geven eventueel toelichting vanuit ons 

perspectief van het primair onderwijs. 

Sectorraad Primair Onderwijs

De sectorraad van het primair onderwijs houdt zich bezig met alles wat te 
maken heeft met het primair onderwijs binnen CNV Onderwijs.  
We hebben contact met mensen in het primair onderwijs en proberen 
wat we daar horen om te zetten in beleidszaken en onderwerpen voor 
ledenbijeenkomsten. Voor alle zaken rondom het primair onderwijs moet je  
dus bij ons zijn!

Hoe kun je informatie ontvangen over de sectorraad Primair Onderwijs?

De sectorraad Primair Onderwijs heeft een eigen nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt automatisch naar iedereen 

gemaild die lid is van CNV Onderwijs en werkt binnen het primair onderwijs. In de nieuwsbrief word je op de hoogte 

gehouden van de laatste ontwikkelingen en activiteiten.

De sectorraad is verder bereikbaar via primaironderwijs@cnvo.nl.
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