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Betreft: Aankondiging stakingsdatum woensdag 6 november 2019
Schuinesloot, 4 november 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met deze brief kondigen wij nogmaals de onderwijsstaking van ons team aan op woensdag 6
november 2019.
Na een roerig weekend hebben toch ook de grote bonden opnieuw leraren, schoolleiders en
onderwijsondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs opgeroepen tot een landelijke
staking op 6 november.
Inmiddels heeft minister Slob aangegeven, dat het extra bedrag van 460 miljoen euro ondanks de
draai van de grote onderwijsbonden toch vrij komt. Dit is een mooi bedrag en daar zijn we natuurlijk
ook heel blij mee. Maar helaas is dit niet genoeg, dit zien we als slechts een “noodpakketje” omdat
een groot deel van het bedrag niet structureel is en dus niet jaarlijks terug komt ten goede van het
onderwijs. Dit lost het lerarentekort niet op en maakt het vak niet aantrekkelijker. Daar zijn andere
structurele oplossingen voor nodig. Voor ons is het belangrijk dat er nu een groot investeringsplan
vanuit het ministerie komt. Daarom sluiten we ons nog steeds aan bij de actie van komende
woensdag van 6 november.
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.
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!
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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!

Let op: in de nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat er voor donderdag 7 november geen invaller
beschikbaar was voor de kleuters. Inmiddels is dit opgelost en kunnen de kleuters op
donderdagmorgen gewoon naar school.
Zoals u weet, hebben de leerkrachten het invallen zelf opgelost de afgelopen periode en nogmaals,
dit kost hen veel energie en tijd om dit privé te kunnen regelen. Ook hierdoor wordt de werkdruk
hoog, zij hebben immers voor een parttimebaan gekozen in het onderwijs en hun gezinsleven is daar
ook op ingericht. Wij willen dit ook zoveel mogelijk voorkomen, het zal daarom in de toekomst
moeilijk worden om structureel invallers te vinden. We hopen daarom op uw begrip!
Vriendelijke groeten,
Het team, het bestuur en de directie van De Wegwijzer

