Rijssen, 22 september 2017
Betreft: staking op 5 oktober 2017
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op 26 juni hebben we meegedaan aan een prikactie voor betere voorzieningen in het
basisonderwijs.
Inmiddels hebben de vakbonden van het onderwijs opgeroepen tot een staking (als
vervolg op de prikactie) op de Dag van de Leraar, donderdag 5 oktober 2017. Doel is
extra geld voor hogere salariëring en bestrijden van werkdruk. Meer informatie is te
vinden op de website: www.pofront.nl
Als team van de Willem Alexanderschool ondersteunen we de uitgangspunten en het
merendeel heeft besloten om mee te doen aan de staking in Den Haag. Er mogen
wettelijk gezien geen vervangers voor de groep en daarom kan er op donderdag 5
oktober geen onderwijs worden gegeven. De leerlingen zijn deze dag dus vrij.
Wij willen ook in de toekomst graag goed onderwijs blijven verzorgen. Met de huidige
ontwikkelingen en vooruitzichten voorzien we dat er te weinig wordt ingesprongen op
de problemen in het basisonderwijs. Het is belangrijk dat meer studenten voor het vak
van leerkracht gaan kiezen, want het vooruitzicht is dat het lerarentekort fors gaat
toenemen. We verwachten dat we vaker groepen naar huis moeten sturen, omdat er
geen vervangers beschikbaar zijn (bij ziekte e.d.). We denken dat er meer geld nodig is
voor evenwichtige aantallen in de groepsverdelingen. We vinden het belangrijk dat er
ondersteuning komt, zodat de werkdruk minder wordt. Wij verwachten dat de
(toekomstige)regering deze staking serieus neemt en nu ook echt actie gaat
ondernemen. Wij hopen dat u ons ondersteunt in dit gemeenschappelijk belang!
Ik realiseer mij, dat u geconfronteerd wordt met een extra, niet vooraf geplande, vrije
dag voor uw kinderen. Met deze brief wil ik u daarvan op de hoogte stellen, zodat u
kunt anticiperen en voor opvang voor uw kind(eren) kunt zorgen.
Komt u er helemaal niet uit, neem dan contact op met school. Dan kunnen we met
elkaar overleggen welke mogelijkheden van opvang er zijn.
Met vriendelijke groet,
Jan Willem Lingeman
Directeur Willem Alexanderschool

