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Betreft: Aankondiging stakingsdatum woensdag 6 november 2019  

Schuinesloot, 14 oktober 2019  

   

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Met deze brief kondigen wij een onderwijsstaking van ons team aan op woensdag 6 november 2019.  

De onderwijsbonden roepen leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners in het primair en 

voortgezet onderwijs op tot een landelijke staking op 6 november. Het leraren- en 

schoolleiderstekort is zo groot dat er al dagelijks klassen naar huis worden gestuurd. Op 27 

september werd zelfs bekend dat een school in Amsterdam - definitief moet sluiten. Ook in het 

voortgezet onderwijs loopt het docententekort op.  

We staken om 'een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s.’ Landelijk zijn er ruim 

1400 onvervulde lerarenvacatures en de onderwijskwaliteit kan niet meer worden gegarandeerd. 

Schoolbesturen vragen ouders om begrip voor dagen dat hun kinderen door het tekort thuis moeten 

blijven en een 4-daagse schoolweek ligt uit nood op de loer.  Zoals u het afgelopen jaar hebt gemerkt 

is het ook voor ons moeilijk om vakbekwame invallers te vinden. Grote besturen nemen invallers aan 

in vaste dienst, voor ons als kleine school is dat niet mogelijk en te riskant. Leerkrachten pakken het 

invallen nu onderling op om het onderwijs aan onze leerlingen zo min mogelijk te onderbreken. 

Helaas is dit maar even vol te houden, na lange tijd zullen de leerkrachten dit als grote werkdruk 

ervaren. Zij hebben hart voor de zaak, maar dit gaat te ver. 

Leerlingen komen te kort als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen, we hebben echt veel meer 

collega’s nodig. En om dat te bereiken moet het werk weer aantrekkelijk worden. 

Er zijn in het regeerakkoord wel extra middelen toegezegd om de werkdruk te verlagen en de 

salarissen te verhogen, maar nog veel te weinig. Bovendien komt het grootste deel daarvan pas in 

2021 vrij.   

Het is er op of er onder 

Vlak voor de zomer eisten de vakbonden en werkgevers al een noodpakket van ruim 420 miljoen 

euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat was een eerste stap naar een brede investering in 

het hele onderwijs, dus ook voor het mbo en hoger onderwijs. Tijdens de algemene politieke 

beschouwingen werd echter duidelijk dat dit kabinet niet wil investeren in onderwijs. 

Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven, demonstreren we op 6 november, wanneer de 

onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer. Dat is dit jaar de 'laatste kans' om extra 
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geld voor het onderwijs los te krijgen. Het is er op of er onder. Daarom leggen we ons werk op 6 

november neer om te zorgen dat het onderwijs en de leerlingen krijgen wat ze verdienen. 

De school is die dag gesloten, indien u problemen heeft met het organiseren van opvang voor uw 

kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met “De Beestenboel”. Zij kunnen uw kinderen onder 

het gebruikelijke tarief opvangen deze dag! 

Telefoonnummer: 06-16893980 

E-mailadres: info@kinderopvangschuinesloot.nl 

adres: 

Schuineslootweg 76 

7777 RC Schuinesloot 

Wij vragen 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!   
 
Vriendelijke groeten, 
Het team van De Wegwijzer 
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