Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay

Datum :
Onderwerp:

21 februari 2019
Aangekondigde staking primair onderwijs op 15 maart 2019

Geachte ouders/verzorgers,
Ongetwijfeld heeft u in de landelijke pers of anderszins al vernomen dat het primair onderwijs op 15
maart 2019 opnieuw de gehele dag zal staken.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 maart voor
leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs. Vakbond FNV
Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aangesloten, ook groepen als PO in Actie en WO in
Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet vooralsnog niet mee.
Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs
en daarmee “dalende leerlingprestaties, de lerarentekorten en het toenemen van de werkdruk”
tegen te gaan. Volgens de AOb is “structureel 2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en met hoger
beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met
extra investeringen.
Afgelopen weken hebben wij op onze scholen zelf ondervonden hoe lastig het is om de school te
organiseren als er geen vervangers meer zijn. Door een beroep te doen op de extra inzet van
collega’s is het ons nog gelukt te voorkomen dat groepen naar huis moesten worden gestuurd.
Groepen samenvoegen is zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen geen wenselijke
oplossing voor de lange termijn.
De meeste medewerkers van onze scholen hebben kenbaar hebben gemaakt te zullen staken op 15
maart 2019. Daarom zal op 15 maart geen onderwijs worden gegeven.
Het betekent dat uw kind de school op 15 maart niet kan bezoeken. Wij realiseren ons terdege dat
dat voor u vervelend kan zijn.
Met vriendelijke groet,
Team De Akkerwinde & Dr. Jan de Quay
en
College van Bestuur,
Optimus Primair Onderwijs.

