Bijeenkomst Groep Openbaar Onderwijs (GOO)
Plaats :
AOb kantoor, St Jacobsstraat 22, 3511 BS Utrecht.
Datum/Tijd:
vrijdag 2 februari van 15.30 uur – uiterlijk 18.00 uur.
Zaal
:
Maria Montessorizaal op de 1e etage.
NB 1. Na afloop wordt u een broodmaaltijd aangeboden!
NB 2. Reiskosten worden conform AOb regeling vergoed.
Utrecht, 19 januari 2018
Aan de leden van de Groep Openbaar Onderwijs (GOO),
Geachte lezer(es),
Afgezien van twitterberichten hebt u reeds geruime tijd niets meer vernomen van het GOObestuur. Daar komt nu verandering in vanwege een aantal actuele zaken:
1. Momenteel wordt overwogen een landelijk Overlegplatform Openbaar Onderwijs te
starten, waar landelijke organisaties zoals de VOS/ABB, de VOO, de VNG, maar ook de
AOb aan deel nemen. Het is de bedoeling, dat de GOO daar namens de AOb
rechtstreeks in participeert. Voorwaarde is wel, dat wij als GOO laten zien, dat wij er zijn
en ideeën hebben en ontwikkelen over openbaar onderwijs. Tijdens de bijeenkomst
ontvangt u concrete informatie over het strategisch belang van GOO deelname in
voornoemd platform. Enige informatie over dit thema is te lezen in het 1e onderwerp
van
het
hier
volgende
CBOO
bericht:
http://www.cboo.nl/html%20paginas/weekber2017/weekberichten2017_38.html
2. Daarnaast wil het GOO-bestuur met u bespreken welke concrete middelen ter
beschikking staan om de stem van het openbaar onderwijs luid en duidelijk binnen de
AOb te laten klinken. Draagvlak is een voorwaarde om dat mogelijk te maken.
3. Zeer binnenkort, nog voor 2 februari a.s. ontvangt u per mail het verzoek een petitie te
tekenen, waarin wordt aangedrongen op actieve deelname van de AOb in voornoemd
landelijk Overlegplatform Openbaar Onderwijs (OOO). In de tekst van de petitie wordt
uiteraard nadere verduidelijking gegeven. Daarbij is het van belang, dat die petitie ook
wordt doorgestuurd naar openbare scholen, waar AOb-leden zijn. Op 2 februari volgt
daaromtrent nog een nadere toelichting, alvorens u wordt verzocht hieromtrent actie te
ondernemen.
4. Als laatste aandachtspunt van de bijeenkomst is de vraag aan de orde hoe de
communicatie tussen groepsbestuur en leden kan worden verbeterd. Het is de
bedoeling, dat niet alleen ideeën worden geopperd, maar ook concreet afspraken
worden gemaakt.
Wij hopen u op vrijdag 2 februari in het AOb kantoor te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Fayzal Alibaks – voorzitter GOO (mobiele nummer: 06-81416402)
Om aan te melden, kunt u mailen naar: fayzal_alibaks@hotmail.com.
Voor nadere toelichting kunt u bellen, resp. mailen met Martien Hietbrink:
06 – 53974437 en e-mailadres: mhietbrink1948@gmail.com.
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