Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam

Aan:
c.c.:

Rectoren en directeuren PO en VO
Besturen

Ref.:

F.2017.05

Betr.:

Rotterdamse Leraren C.A.O.

Rotterdam, 3 februari 2017

Geachte bestuurder, rector, directeur,

Leraren en pedagogisch medewerkers in Rotterdam maken het verschil. Met succes, want dankzij
Rotterdamse leraren halen leerlingen betere onderwijsresultaten, hogere diploma's en vallen zij minder
vaak uit. Een knappe prestatie in een stad waar de opdracht voor het onderwijs groot is.
Rotterdam investeert continu in initiatieven en activiteiten om leraren blijvend te ondersteunen omdat
we dit belangrijk vinden. En als blijk van waardering, omdat Rotterdam de inzet en bijdrage koestert van
deze groep mensen die dagelijks aan de toekomst van jonge Rotterdammers werken.

Rotterdamse Leraren C.A.O.
De Rotterdamse Leraren C.A.O. is een initiatief van de gemeente en schoolbestuurders. Sinds het
schooljaar 2016 - 2017 bestaan deze 'Complementaire Arbeidsvoorwaarden Onderwijs'. Dit zijn
voorwaarden met leuke en nuttige extra's voor leraren met een bevoegdheid en pedagogisch
medewerkers binnen de vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Met deze extra’s willen we de
aantrekkelijkheid van Rotterdam als vernieuwende onderwijsstad bevorderen, nu en in de toekomst.
Onderdelen van de Rotterdamse Leraren C.A.O. zijn de Rotterdamse lerarenbeurs, Broedplaats010, de
Welkompremie en de Rotterdampas. De Rotterdamse lerarenbeurs richt zich op de ontwikkeling van
leraren, Broedplaats010 juist op innovatie in het onderwijs. De Welkompremie en Rotterdampas zijn
leuke extra's.

Informeer uw leraren
Ons verzoek aan u is om leraren van uw Rotterdamse school of instelling te wijzen op de mogelijkheden
van de Leraren C.A.O., een uniek initiatief dat leraren aan de stad bindt. Meer informatie hierover vindt
u in de bijgevoegde factsheets en op onderwijs010.nl/leraar-rotterdam-jouw-leerkracht-loont. Hier leest
u ook over de ervaringen van anderen.
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Telefonisch contact
U wordt binnenkort (uiterlijk half februari) telefonisch benaderd door een medewerker van Leren Loont!.
Misschien heeft u zelf vragen over de Rotterdamse Leraren C.A.O. of mogelijk bent u door leraren en
pedagogisch medewerkers benaderd over dit initiatief. Zij ontvingen namelijk eerder een brief waarin de
extra's werden geïntroduceerd. Dit telefoongesprek helpt u bij het beantwoorden van deze vragen.

Met vriendelijke groet,

Rolf van den Berg
Portefeuillehouder Beste Leraren voor Rotterdam PO

Anne de Visch Eybergen
Portefeuillehouder Beste leraren voor Rotterdam VO

Bijlagen

Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam. Bezoekadres: Prins Hendrikkade 14, 2e etage, 3071 KB Rotterdam
Tel. : 010-2540812
E-mail: info@fokor.nl

