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Leraren in Actie biedt petitie tegen overvolle klassen aan
Al bijna 50.000 handtekeningen heeft de petitie van de vakbond Leraren in Actie (LIA) tegen
overvolle klassen in het primair en voortgezet onderwijs. Op maandagmiddag 3 april wordt de
petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.
LIA heeft speciaal voor deze gelegenheid een glazen klaslokaal geplaatst op het Plein in Den Haag. Pal voor de
Tweede Kamer krijgen 24 leerlingen uit Den Haag in dat lokaal les van kamerleden Peter Kwint (SP) en Paul van
Meenen (D66), Amerika-deskundige Willem Post en Stichting Vluchtelingenwerk. Tussen de lessen door wordt de
petitie aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer, met daarbij de uitdrukkelijke opdracht deze onder de
aandacht te brengen van de onderhandelaars aan de formatietafel van het nieuwe kabinet.
De ondertekenaars, ouders, leerlingen en leraren, willen dat de overheid onmiddellijk iets doet aan de overvolle
klassen. Zij vinden dat het maximum aantal leerlingen in het regulier onderwijs volgend schooljaar 28 moet
worden. In een stappenplan van drie jaar moet dit vervolgens worden afgebouwd naar maximaal 24.
Downloads en links

Stopdeovervolleklassen.nl

Amsterdamse schoolbesturen steunen actie basisschoolleraren
Amsterdamse basisschoolbesturen steunen de groep PO in Actie. De besturen herkennen de
problemen die de groep aankaart en stimuleren de onderwijzers om zich hierover uit te spreken.
Dat blijkt uit een brief van 29 maart van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) waarbij 33
Amsterdamse schoolbesturen - met 218 scholen in totaal - uit het primair en speciaal onderwijs zijn
aangesloten. “Op 22 maart hadden we een vergadering en de aanwezige besturen spraken allemaal hun
steun uit voor de actie”, zegt secretaris Maryse Ramselaar van BBO.
Gisteren ondertekenden PO in Actie, de PO-raad en de bonden een gezamenlijk manifest waarin ze de
politiek oproepen om meer geld te investeren in het basisonderwijs. Dan kunnen scholen meer
onderwijsondersteuners aanstellen, kleinere klassen maken en krijgen leraren meer tijd voor
lesvoorbereiding. Ook kan dan het loon van de onderwijzers omhoog.
Een punt
De Amsterdamse schoolbesturen onderschrijven de standpunten, want ze ondervinden dezelfde
problemen. “Wij hebben nu al last van lerarentekorten en zien dat goede leraren weggaan uit Amsterdam”,
zegt Joke Middelbeek één van de twee voorzitters van BBO. "De punten die de leraren aankaarten zijn heel
erg terecht. Ze hebben echt een punt. En als ze daar een keer voor gaan staken dan is dat zo. Wij steunen
deze actie." De besturen kijken nu al samen hoe ze oplossingen kunnen bedenken om de gevolgen van het
Amsterdamse lerarentekort op te vangen en de onderwijskwaliteit te behouden.
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Onderwijsveld tekent manifest voor eerlijker
salaris leerkracht
Leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen hebben hun roep om een beter en daarmee
eerlijker salaris en minder werkdruk voor leraren kracht bij gezet. Woensdagmiddag tekenden
zij gezamenlijk een manifest waarin zij de politiek oproepen hiervoor te zorgen en dit vast te
leggen in een nieuw regeerakkoord. Gebeurt dit niet, dan zijn acties niet uitgesloten, schrijven
zij.
‘Willen we kinderen goed onderwijs kunnen blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd
worden in het primair onderwijs’, zo is te lezen in het manifest. ‘Een te hoge werkdruk
gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgen voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van
leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks lerarentekort dient
zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen.’ In 2025 wordt een
tekort verwacht van 10.000 full time leerkrachten.
Het manifest is een initiatief van PO in actie, een actiegroep van leerkrachten die op Facebook
inmiddels zo’n 30.000 leden telt. Tot de ondertekenaars behoren PO in actie, PO-Raad,
Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), bonden AOb en CNV en vakorganisatie
FvOv.
Het manifest sluit naadloos aan op het pleidooi dat de PO-Raad al langer uitdraagt: een betere
beloning voor leerkrachten. Leerkrachten in het primair onderwijs verdienen nu zo’n 20
procent minder salaris dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs.

EenVandaag maakt reportage van manifest
Actualiteitenprogramma EenVandaag was bij het ondertekenmoment en maakte hiervan een
reportage. In het item legt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, nog eens uit waarom
een beter salaris voor leerkrachten zo belangrijk is. ,,We zijn een hele generatie kinderen
tekort aan het doen. Omdat er gewoon niet genoeg leraren zijn. En daarmee gaat de kwaliteit
van het onderwijs omlaag. En dat vind ik het allerergste.''
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