MANIFEST
Onderwijs gaat OUDERSinACTIE aan het hart. Onze kinderen verdienen een goede toekomst en goed
onderwijs maakt daar een belangrijk deel van uit. In de afgelopen maanden is er een beweging tot
stand gekomen vanuit het primair onderwijs, een beweging die strijdt voor beter onderwijs. Hier staan
wij volledig achter.
Helaas is het zo dat de middelen die gebruikt worden om het doel van deze actievoerders te bereiken
de verkeerde partijen duperen. Vooral ouders, verzorgers en diens kinderen hebben last van deze
stakingen. Ondertussen buigt de regering niet en blijven de acties doorgaan.
Er ligt vanuit de actievoerders een eis van 1,4 miljard euro verdeelt over de 2 onderwerpen; minder
werkdruk (500 miljoen euro) en een eerlijk salaris (900 miljoen euro). Dit is een hoop geld, geld dat
het merendeel van de Nederlandse bevolking gunt aan de hardwerkende leerkrachten en andere
medewerkers binnen het primair onderwijs.
Waar wij als OUDERSinACTIE moeite mee hebben is het ontbreken van informatie over de besteding
van het geëiste bedrag.
De 900 miljoen euro is grotendeels verklaarbaar, dit omdat er relatief simpel gekeken kan worden
naar het aantal leraren en de toename in salaris dat volgens de actievoerders nodig is om het beroep
leraar weer aantrekkelijk te maken.
De overige 500 miljoen wordt minder goed of eigenlijk niet verklaard. Er is een groot probleem in het
primair onderwijs dat werkdruk heet. Hier is voldoende bewijs voor en ontkennen wij absoluut niet.
Echter we missen de concrete plannen van de actievoerende partijen.
OUDERSinACTIE heeft inmiddels een groeiplan uitgewerkt wat als basis zou kunnen dienen om met
elkaar, overheid, vakbonden, scholen, leerkrachten en ouders het gesprek aan te gaan voor minder
werkdruk, meer waardering en beter onderwijs.
Kernpunten uit ons groeiplan zijn het salaris in het PO geleidelijk gelijk te trekken met het salaris van
leerkrachten uit het VO. We hebben ideeën om de werkdruk te verlichten, het aantrekkelijk maken
voor studenten om naar de PABO te gaan door onder andere de invoering voor een beroeps
begeleidende leerweg van 4 jaar voor studenten. Daarnaast staan wij voor een leerkracht-kind ratio
om kleinere klassen te garanderen en het in stand houden van passend onderwijs.
Wij hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de problemen waar het primair
onderwijs nu dagelijks onder lijdt.
OUDERSinACTIE
Beter onderwijs, begin bij jezelf.
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