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Lëtzebuerg, den 30. Oktober 2017

Har Président,
Esou wéi d'Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Har
Educatiounsminister weiderzeleeden.
Bei der Rentrée 2017 - 2018 ass et zu enger Rei vun Enkpàss komm, fir d'Poste vun Enseignante an der
Grondschoul mat Titulairen ze besetzen. Fir datt trotzdeem d'Schoulklasse konnte konform mat der
Schoulorganisatioun vun de Gemenge fonctionnéieren, ass zum Deel op de Pool vum Ersatzpersonai
("réserve des suppléants") zréckgegraff ginn, zum Deel si Leit ouni dél néideg Quallflkatlounen
("Chargéeën") agestallt ginn.
Dëst ass ënner anerem dorops zréck ze féleren, datt d'Zuei vun de Kandidatefir den Enseignement wàlt
ënner dem Zll leit deen de Staat sech ginn huet fir ze rekrutéleren. Dobàl ass awer virgesinn, am
Staatsbudgetfir 2018, datt honnerten nel Posten am Enseignement baikommen.
Dowéinst wéllt ech dem Har MInIster dës Froe stellen:
1) Wél hélch ass den Undeel vu Chargéeën ënnert den Titulairen an der Grondschoul? Wél huet
dës Zuel an der leschte 5 Joer evoluélert?
2) Wél eng Efforte gl gemaach, fir kuerzfristeg genuch Personal an de Pool vun Ersatzpersonai ze
rekrutéleren an ze forméleren?
3) Wél gesàlt et aktuell mat der Zuel vun den Enseignanten aus, dél als Ersatzpersonai an de
Grondschoule sollen asprangen? Geet dës Zuel duer, fir eventuell op gréisser Ausfàll vun den
Titulairen kënnen adéquat ze reagéleren, z.B. bel enger Grippenepidemie?
4) Kënne gréisser Gemengen, wél z.B. d'Stad Lëtzebuerg, nach an Eegeregle op en Deel vum Pool
vum Ersatzpersonaizougràlfen?
5) Huet de Ministère Zuelen, wél vlll Studenten am leschte Joer studéleren, dél eventuell a Fro
komme fir de Rekrutement fir d'Rentrée 2018-2019? Gëtt ënnert dëse Studenten aktiv
Prospektioun gemaach, fir dës fir eng Plaz am Enseignement ze begeeschteren?
6} Wél eng allgemeng Moossname plangt de Ministère, fir mëttelfristeg genuch quallfizélert
Personal fir d'Grondschoulen an de Secondaire ze rekrutéleren?
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