Aan de informateur en de fractievoorzitters van de formerende partijen, VVD, CDA, D66
en CU
Aan de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer
Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Utrecht, 12 september 2017
Geachte dames en heren,
Het PO-front heeft al eerder aandacht gevraagd voor de dreigende situatie in het basisen speciaal onderwijs.
Op 16 juni heeft PO-Front reeds een ultimatumbrief gestuurd aan de fracties in de
Tweede Kamer met een verzoek om toe te zeggen dat er structureel extra geld wordt
geïnvesteerd in het primair onderwijs voor salarisverbetering en verlaging van de
werkdruk. Helaas zijn de fracties niet tegemoet gekomen aan ons verzoek.
Daarom hebben wij op dinsdag 27 juni jl. een actiedag georganiseerd waar de vakbonden
aangesloten bij het PO-front hun leden hebben opgeroepen om gedurende het eerste uur
geen les te geven. Bovendien is er die dag een manifestatie in Den Haag gehouden. Aan
de oproep van de vakbonden is breed gehoor gegeven door de leden.
Helaas is het nog steeds nodig dat wij aandacht vragen voor de dreigende situatie in het
basis- en speciaal onderwijs: we waarschuwen ouders, leerlingen, politici en iedereen die
de toekomst van ons land belangrijk vindt dat het ‘Code Rood’ is in het primair onderwijs.
PO in Actie heeft samen met de vakbonden, AOb, CNV-onderwijs, FvOv, AVS, FNV en de
werkgeversorganisatie PO-Raad een PO-front gevormd. De partijen zien het ‘noodweer’
aankomen en geven daarom een Code Rood voor het basis- en speciaal onderwijs. Willen
we kinderen goed onderwijs blijven kunnen bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden
in het primair onderwijs.
Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgen voor hoog
ziekteverzuim, veel uitval van leraren 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 de media horen we verhalen dat de formerende partijen van plan zijn om een
substantieel extra bedrag te reserveren voor onze sector, maar vooralsnog weten we niet
of er geld bij komt, of dit voldoende is en of we dit aan de juiste dingen kunnen
besteden, laat staan dat er een concrete toezegging ligt aan de organisaties in het POfront. De werknemers en werkgevers in het primair onderwijs maken zich daar grote
zorgen over.

Wij vragen u daarom om vóór vrijdag 29 september a.s. om 10.00 uur een schriftelijke
toezegging te doen op de volgende punten:
1. Snel een betekenisvolle eerste stap zetten door de bekostiging van het
personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het
primair onderwijs te verhogen.
De gezamenlijke partijen eisen geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat
vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Dit budget moet onderdeel
uitmaken van het regeerakkoord en zijn beslag krijgen in de voorjaarsnota 2018, zodat
het na cao-overleg tussen sociale partners in 2018 in de salarissen voor leerkrachten
geïnvesteerd kan worden. Hiervoor is in de onderwijsbegroting € 900 miljoen euro nodig.
Dit bedrag staat los van de financiële ruimte voor salarismaatregelen voor OP, OOP en
schoolleiders in de sector primair onderwijs.
2. De aankondiging van vervolgstappen in de verhoging van het personeelsbudget om
daarmee verdere salarisverbetering en vergroting van de doorstroommogelijkheden in
het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs mogelijk te maken.
3. Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor
leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken.
Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer
onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder
administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is € 500 miljoen nodig.
Indien het PO-front voor 29 september a.s. om 10.00 uur geen schriftelijke toezeggingen
van u heeft ontvangen, zien de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie
van Onderwijsvakorganisaties en de FNV zich genoodzaakt om hun collectieve acties
voort te zetten. Deze acties zullen weer worden opgestart met de oproep tot een
landelijke staking. Deze staking zal separaat worden aangekondigd. De andere partijen in
het PO-front zullen deze staking ondersteunen. U kunt uw reactie sturen aan L.
Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, St. Jacobsstraat 22, 3511 BS
Utrecht.
Graag zien wij uw schriftelijke toezegging tegemoet.
Hoogachtend,
Namens PO-Front,
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