Bijdrage Lerarencollectief vanuit individueel professionaliseringsbudget
Het Lerarencollectief is de nieuwe beroepsvereniging van, voor en door leraren in het primair
onderwijs, opgericht in maart 2020. Deze beroepsvereniging komt op voor de belangen van leraren
aangaande onderwijsinhoudelijke thema’s en beleidsambities. Het Lerarencollectief informeert actief
zijn leden ten aanzien van belangwekkende onderwijsontwikkelingen, geeft ze betrokkenheid door
directe inspraak en vertegenwoordigt leraren aan de overlegtafels waar deze onderwerpen worden
besproken, ontwikkeld en vastgesteld via de Lerarenraad. Het fundament onder het Lerarencollectief
is de pijler Vakmanschap, waarin leraren zelf de regie nemen bij het ontwikkelen van
beroepsstandaarden, permanente professionalisering en gezamenlijk de brug slaan tussen de
beroepsgroep leraren en de opleiders tot het lerarenvak.
A. Ondergetekende _______________________ _________________ geeft aan in de periode
01-08-2020 tot 31-07-2021 lid te zijn van beroepsvereniging het Lerarencollectief.
B. De beroepsvereniging het Lerarencollectief staat voor een sterkere positie van leraren
binnen het onderwijskrachtenveld door in te steken:
i. Vakmanschap;
ii. Informatiepositie;
iii. Betrokkenheid door directe inspraak;
iv. Vertegenwoordiging door collega-leraren in de Lerarenraad.
C. De beroepsvereniging maakt werk van permanente professionalisering in samenwerking
met andere onderwijspartners.
D. De permanente professionalisering bestaat uit het blijvend informeren en betrekken door
directe inspraak op ontwikkelingen van landelijke onderwijsinhoudelijke thema’s en
beleidsambities die het lerarenberoep aangaan en leergangen (vakinhoudelijk, vakdidactiek,
pedagogiek) die vanaf schooljaar 2020-2021 zullen worden vormgegeven.
E. Deze professionalisering is toegankelijk voor alle leden van het Lerarencollectief.
F. De contributie voor het Lerarencollectief bedraagt €50 (vijftig euro) per jaar.
G. De contributie wordt door het desbetreffende lid volledig zelf betaald.
H. Deze contributie á €50 (vijftig euro) bestaat per lid uit een deel eigen bijdrage á €12 (twaalf
euro) per jaar en een deel ‘bijdrage Lerarencollectief vanuit het individueel
professionaliseringsbudget’ á €38 (achtendertig euro) per jaar
I. Op basis van artikel 9.3 (cao PO 2019-2020) heeft ondergetekende recht op €500
(vijfhonderd euro) individueel professionaliseringsbudget, naar rato van de werktijdfactor.
J. Ondergetekende verzoekt de werkgever ___________________________________ om het
bedrag á €38 (achtendertigeuro) vanuit het individuele professionaliseringsbudget te storten
op bankrekeningnummer ______________________________________, ten name van
________________________________________.
Datum en plaats:
___________________________
Naam ondergetekende:

Akkoord directie/werkgever:

___________________________

_______________________________

