ARBEIDSVOORWAARDEN
• Loonontwikkeling houdt gelijke tred met inflatie. Achterstand salaris wordt geleidelijk gelijk
getrokken met de groei in het VO.
• Er komt een leerkracht-kind ratio, om kleinere klassen te creëren.
• Klassen krijgen ondersteuning van een onderwijsassistent (zie ook opleiding nieuwe
leerkrachten).
• Er komt bij aanstelling van een nieuwe leerkracht een proeftijd waarin tussentijds zonder
verplichtingen afscheid van elkaar genomen kan worden.
• Er komt een demotie-regeling voor disfunctionerende medewerkers.
• Na een demotie wordt het makkelijker om definitief afscheid te nemen van een medewerker
bij blijvend disfunctioneren, zonder verdere financiële verplichtingen.
INHOUD VAN ONDERWIJS
• Kinderen hebben recht op minimaal 2 uur per week bewegingsonderwijs door een vakdocent.
• Zwemonderwijs maakt minimaal twee jaar onderdeel uit van het lespakket, waarbij gestreefd
wordt dat elk kind Zwemdiploma A behaalt.
• Nederlandse taal en (hoofd-)rekenen zijn gedurende gehele basisschool periode
hoofdonderdeel in het onderwijs.
• Het leerstof-jaarklassensysteem wordt vervangen door niveauonderwijs; de kinderen krijgen
het onderwijs aangeboden op het niveau waarin het zich bevindt.
• Er komt ruimte voor oriënterend en creatief onderwijs: biologie en natuurkunde in de natuur,
Nederlandse taal in de bibliotheek etc.
LESUREN
• Kinderen hebben recht op 24 uur per week onderwijs.
ORGANISATIE
• Grote scholenstichtingen worden afgeschaft. Elke school/onderwijsinstelling krijgt een eigen
budget en de daarbij behorende eigen verantwoordelijkheid. Indien dit wenselijk is kan
regionaal of lokaal samengewerkt worden in een samenwerkingsverband. Dit kan helpend zijn
om gezamenlijk een invalpoule op te zetten.
• Scholen dienen een minimum aantal inschrijvingen en onderwijsvolgende leerlingen te
hebben om hun bestaansrecht te behouden. Dit wordt 4 jaarlijks door gemeenten gepeild.
• Er komt een max. in besteedbare gelden voor niet kindgebonden functies en overhead.
• Er komt een max. aan wat een school aan reserve op de plank mag hebben liggen.
Reserveringen mogen enkel gemaakt worden op vastgestelde doelen.
• Scholen worden apart gefinancierd voor gebouwenbeheer en onderhoud, waaruit een
beheerder of conciërge kan worden aangesteld.
• Scholen worden in de gelegenheid gesteld hun gebouw/lokalen te verhuren tijdens de uren
dat het niet gebruikt wordt. Deze opbrengst dient weer ingezet te worden tbv het beheer of
onderhoud van het gebouw of het onderwijs.
• Scholen werken actief samen met kinderopvangorganisaties voor het creëren van
voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang in hetzelfde gebouw.
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VAKANTIES en VRIJE DAGEN
• Vakantie voor leerlingen wordt teruggebracht van 12 weken naar 8 weken op jaarbasis,
waarvan max. 5 weken zomervakantie.
• Scholen zijn vrij in regionaal verband vakantieplanning in te vullen.
• Landelijke feestdagen, zijn verplichtte vrije dagen.
• Maximaal 5 studiedagen per jaar.
ROL VAN DE LEERKRACHTEN
• De leerkracht gaat weer doen waar hij/zij voor is opgeleid: lesgeven
• De leerkrachten krijgen, hebben en houden invloed op het invulling geven van hun onderwijs.
• Leerkrachten worden betrokken en hebben directe inspraak op het vaststellen wat er
administratief bijgehouden moet worden.
• Leerkrachten worden samen met hun schoolbestuur zelf verantwoordelijk voor het bepalen
en inkopen van hun deskundigheidsbevordering.
ROL VAN DE OUDERS
• Ouders hebben inspraak en zeggenschap over wat er getoetst en bijgehouden moet
worden in leerlingvolgsystemen.
ROL VAN DE OVERHEID
• De overheid is sturend en richtinggevend.
• De overheid bemoeit zich niet met de inhoud van het onderwijs.
• Inspectie houdt toezicht op kwaliteit en niveau van onderwijs, niet op inhoud.
• Vrije schoolkeuze blijft bestaan, overheid en gemeenten bemoeien zich niet (meer) met
plaatsing van kinderen op schoolkeuze van ouders.
OPLEIDING NIEUWE LEERKRACHTEN
• Onderwijsinstellingen gaan meer samenwerken met de lerarenopleiding. Er komt een BBL
(Beroeps Begeleidende Leerweg) van 4 jaar voor de PABO
• BBL studenten PABO worden op basisscholen aangesteld als onderwijsassistent.
• De gehele BBL periode wordt op één basisschool doorlopen.
• Een afgestudeerde BBL student heeft een voorrangspositie bij sollicitatie op dezelfde school.
OVERIG
• Passend onderwijs wordt echt passend gemaakt. Kinderen met een speciale vraag of handicap
hebben een basisrecht op speciaal onderwijs.

Sommige onderwerpen in dit document zijn gedistilleerd uit het Deltaplan van Rienkje van der
Eijnden. Zij is GEEN onderdeel van OUDERSinACTIE, haar plan is te vinden op:
https://nl.linkedin.com/pulse/deltaplan-basisonderwijs-rienkje-van-der-eijnden
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