
Punten aangehaald op de ontmoeting met leerkrachten:

1. Auto toelagen Srd 280,- per maand. Deze toelage was op basis van een koers van 1.3.35. De
koers is vandaag 21.

Materiaal voor kinderen met autisme, voor hun gehoor.
Voeding voor sociaal zwakkeren op school.
Lampen en een goed schoolbord.
Aangepast lesmateriaal voor leerlingen speciaal onderwijs.
Toelage geven aan docenten die binnen de afgesproken tijd hun studie hebben afgerond.
Kledingtoelage.
Vervoerstoelage.
Klassendeler van 45 leerlingen en meer graag naar 20 of minder.
Waardering blijft uit. (Waardering ter motivatie. Geen geld, maar andere mogel-rjkheden)
Communicatie vanuit het ministerie (de werkgever naar de werknemer leerkrachten).
Leslokalen afbouwen. Zodat de klassendeler kan worden gebracht naar maximaal20.
Evaluatie voortgangsrapport.
Com municatie over het voortgangsrapport.
SZF- onderhandeling vanuit de werkgever.
ln het bijzonder voor brildragers, ziektekosten.
Begeleiding leerlingen die extra hulp nodig heeft.
Sanitaire voorzieningen op openbare school.
Angscultuur vanuit de afdeling inspectie.
Zorg coordinator op elke school.
Maatschappelijk werker invoeren op elke school. Hierdoor kunnen sociale problemen worden
opgepakt op basis van een maatschappelijk beleid.

2l-. Leerkrachten in het binnenland:
22. Meer mogelijkheden voor leerkrachten die naar het binnenland vertrekken om te werken.

Financi6le middelen, waardering, voorzieningen.
23. Materiaal voor het onderwijsproces in het binnenland.
24. Leerkrachten die in huurwoningen wonen, een huur toelage krijgen.
25. Insentives aan docenten die prestaties leveren.
26. Controle momenten vanuit de werkgevers, zodat snel kan worden ingespeeld worden op

problemen.
27. Parttime docenten, beter betrekken bij het onderwijsproces. En 1 tarief voor alle docenten.
28. Voedingsbonnen, om de minderbedeelde leerkrachten tegemoet te komen.
29. Mogelijkheden bekijken voor het in staat stellen van leerkrachten om te komen aan grond zodat

ze kunnen bouwen.
30. Leerkrachten die in het bezit zijn van een stuk grond, vanuit de werkgever de mogelijkheid te

bekijken om via een overheidsbank makkelijk en goedkoop te kunnen komen aan een lening.
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