Betreft: Aankondiging stakingsdag op woensdag 12 september a.s.
Oude-Tonge, 30 augustus 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Het schooljaar is net begonnen en we gaan er weer keihard tegenaan om uw kind(eren) te
ondersteunen bij hun ontwikkeling. Toch vraag ik ook wederom uw aandacht en steun voor het
volgende:
Op woensdag 12 september 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Zuid-Holland en
Zeeland een dag staken. Deze stakingsdag is de laatste van de landelijk georganiseerde
estafettestakingen. Alle andere regio’s hebben de actie al vóór de zomervakantie gehad.
De vakbonden en de PO-Raad, gezamenlijk het PO-front, vinden de extra middelen die in het
regeerakkoord zijn vrijgemaakt om arbeidsvoorwaarden te verbeteren nog echt onvoldoende en
hebben alle medewerkers van scholen opgeroepen het werk op woensdag 12 september a.s. neer te
leggen.
Als schoolbestuurder steun ik de actie. Wij maken ons nog steeds grote zorgen over de toekomst van
het onderwijs en de toekomst van de kinderen. De werkdruk in het primair onderwijs is erg hoog.
Gelukkig krijgen de scholen nu wel wat extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de
salarissen in het basisonderwijs zijn nog steeds relatief laag. De werkgevers- en
werknemersorganisaties hebben onlangs een cao kunnen afsluiten waarmee leraren een mooie
salarisverhoging krijgen, maar hun salaris blijft nog steeds ver achter bij salarissen van mensen met
vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs.
Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we
nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat
betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo
doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een
leraar kunnen vinden. Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het
onderwijs en het onderhoud van de gebouwen nog steeds zwaar onvoldoende.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te
leggen. Wij vragen daarom om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs
is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven
rekenen! Indien u de organisatie van de opvang van uw kind(eren) op woensdag 12 september a.s.
niet kunt regelen, dan zijn er mogelijkheden voor eigen rekening bij de kinderopvang van KIBEO.
Neem daarvoor tijdig contact op met de KIBEO-vestiging in de school of in de buurt.
Ik hoop u hiermee tijdig en voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Pieter Verbrugh, directeur-bestuurder

