Hedel, 6 december 2017

Betreft: Landelijke onderwijsstaking dinsdag 12 december 2017

Beste ouder(s), verzorger(s)

Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag geven wij u nog een keer uitleg
waarom er op dinsdag 12 december opnieuw gestaakt gaat worden en basisschool De Schakel
gesloten zal zijn.
Leerkrachten, schooldirecteuren en schoolbestuurders in het primair onderwijs zijn teleurgesteld
over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair
onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen te laat. Het kabinet wil
bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.
Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren
van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat veel meer nodig is om de
salarissen van de leraren in het primair onderwijs gelijk te trekken met de salarissen van leraren in
het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in
de toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te
houden.
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd vanaf 2021. Wij waren
hier onaangenaam door verrast. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min
mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld dan
vandaan moet komen. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.
Iedere werknemer in Nederland heeft het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren
werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers
samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds
hoog is.
Wat betekent dit voor u?
Op veel scholen blijkt wederom sprake te zijn van een hoge actiebereidheid. De gezamenlijke
schoolbesturen in onze regio ondersteunen het doel van de lerarenactie en staan achter de staking
op 12 december. Dit betekent dan ook dat alle Bommelerwijs-scholen op deze dag gesloten zijn.

Wij begrijpen dat een dag staken voor de ouders van onze leerlingen wellicht ongemak kan
opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u in een lastig parket te brengen.
Het gaat ons echt om de toekomst van het basisonderwijs en om onze leerlingen. Het is nu of nooit,
we moeten doorpakken!
Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Mocht dit bij u echt
niet lukken dan kunt u contact opnemen met de kinderopvang organisatie waarmee de school
samenwerkt.
Op dit moment worden onze scholen ook al geconfronteerd met de gevolgen van het lerarentekort
en is het steeds moeilijker om vacatures in te vullen of zieke leerkrachten te vervangen. Wanneer we
nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen, zal dat
probleem alleen maar groter worden.
Wij vragen daarom nogmaals om uw steun en begrip voor deze staking. Voor de toekomst van het
basisonderwijs!

Met vriendelijke groet, mede namens de directeuren van de 6 Bommelerwijs-scholen

Rob Blatter
Uitvoerend bestuurder

