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Schalkhaar, 25 april 2018
Onderwerp: stakingsdag woensdag 30 mei 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wellicht heeft u via de media gehoord dat er weer een actie is onze regio.
Woensdag 30 mei staakt het primair onderwijs in Overijssel en Gelderland. Het PO-Front organiseert
de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende
lerarentekort. Na het werkdrukakkoord van is het nu tijd voor een eerlijk salaris en het aanpakken van
het lerarentekort!
De partijen van het PO-front tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer
salaris. Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht 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. De actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de
sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen onder de naam PO-front.
Meer salaris
Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor
het loon is slechts 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair
onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te
voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat
de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn
om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.
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 er 900 miljoen nodig is om een eerste
goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten 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.
Wat betekent dit voor onze school?
Onze leerkrachten willen staken om aan te geven hoe belangrijk zij het vinden in de toekomst te
kunnen rekenen op goede leerkrachten en goed onderwijs. Het vak van leerkracht moet aantrekkelijker
worden en het nijpend tekort moet worden weggenomen.
Wij verwachten dat u op 30 mei zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Mocht dit bij u niet lukken,
dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze BSO. Zij kunnen voor opvang zorgen.
U kunt dit tot 23 mei aangeven bij de BSO.
U kunt een mail sturen naar bso@kindcentrumschalkhaar.nl.
Ook kinderen, die niet op de BSO zitten, kunnen deze dag opgevangen worden. U kunt de naam en
groep doorgeven via het bovenstaand mailadres met de notitie dat uw kind niet op de BSO zit.
De kosten voor een dag (extra) opvang is 25 euro voor de woensdagochtend ( 3,75 uur (8.30-12.15
uur) x 6,65 euro).
Met vriendelijke groeten,
Mede namens het team,
Astrid v.d. Ende
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