ONDERWIJS ANDERS

DEAR PM,
PLEASE
FUND EARLY
CHILDHOOD
EDUCATION

Dear Prime Minister,
Hundreds of thousands of Australian children and their families are counting on you to deliver ongoing
funding for Universal Access to Early Childhood Education for all four year olds.
Preschool education is the right of every child and sets the foundation for cognitive, physical, emotional,
social and language development which benefits a child’s learning potential for the rest of their life.
However, Commonwealth preschool funding is only budgeted until the end of 2020 which creates great
uncertainty for parents and staff.
I call on the Australian Government to commit to ongoing funding to ensure all four year olds have access
to a quality preschool program in the year before full time school.
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Send me email updates on this issue from the preschool funding campaign
Send me text message updates on this issue from the preschool funding campaign
Authorised by Susan Hopgood, Federal Secretary, Australian Education Union, 120 Clarendon Street, Southbank, 3006

Zo doen ze het in Australië
TEKST
Lies Van Rompaey
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News South Wales
Teachers Federation
Met dank aan Kathleen Luyckx
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Investeer in kleuteronderwijs
In Australië zijn kinderen schoolplichtig van 6 tot 15 jaar. Het schooljaar loopt er van januari tot december. Niet alleen lezen, schrijven, rekenen, wetenschap zijn belangrijke vakken op school. Er gaat ook
veel aandacht naar sport, culturele diversiteit, creativiteit, … Kinderen krijgen er een heel brede ontwikkeling.

21 MAART 2020 BASIS

In deelstaat New South Wales beginnen de meeste kinderen al op 5 jaar aan hun lagere schoolloopbaan. Ze starten in een “kindy”-klas, een
instapklas. De Kindy-kids leren er echt al lezen,
schrijven en rekenen, al blijft er, net als in de hele
lagere school, nog wel ruimte genoeg voor spel
en projecten. Vanaf de Kindy-klas is het openbaar
onderwijs gratis. Het kleuteronderwijs is vaak
privé en duur. Ouders kiezen daarom eerder voor
een soort kinderopvang, los van de school.

De onderwijsvakbond New South Wales Teachers
Federation vreest dat de overheid nog meer wil
besparen op het kleuteronderwijs. Ze voeren
samen met ouders en het brede middenveld een
postkaartcampagne om voor alle vierjarigen
gratis openbaar onderwijs mogelijk te maken.
Want het zijn vooral kinderen uit armere gezinnen die vandaag geen kleuteronderwijs volgen en
de dupe zijn van de besparingen die de overheid
wil doorvoeren.

21 MAART 2020 BASIS

Meer over
de campagne

www.fairfundingnow.org.au
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