Onderwerp:
Staking 6 november
Bolsward, 28 oktober 2019,
Beste ouders en verzorgers,
Op woensdag 6 november wordt in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandeld. Zoals u al
weet, hebben de gezamenlijke onderwijsbonden, onderwijs- en ouderorganisaties hun leden in het
basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs opgeroepen om op woensdag 6 november te gaan staken of
opgeroepen om de staking te ondersteunen.
De stakingsoproep wordt gedaan om het kabinet te overtuigen van meer investeringen in het
onderwijs en daarmee de werkdruk te verlagen, het lerarentekort effectief aan te pakken, de
salarissen te verbeteren en vooral de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen veilig te stellen.
Stichting Gearhing steunt de actie van harte. Deze knelpunten ervaren wij ook als Gearhing. Ook wij
ontkomen er niet aan om u te vragen uw kind op te vangen bij het ontbreken van vervangende
leerkrachten. Ook de PO-raad heeft begrip voor het doel van de actie omdat dit overeenkomt met
het noodpakket waar de PO-Raad en VO-raad zich sinds de zomer gezamenlijk met de bonden voor
inzetten. Ook dit betreft middelen voor een verhoging van het salaris, terugdringen van het
arbeidstekort en het verlagen van de werkdruk.
Op de site van oudersonderwijs.nl leest u meer over de staking in het onderwijs.
https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/ouders-en-leerlingen-steunen-lerarenstaking/
Scholen sluiten hun deuren op 6 november
Het stakingsrecht is een individueel recht. Het is aan leerkrachten zelf of ze willen deelnemen. Het
besluit om een school wel of niet te sluiten ligt ook bij de scholen zelf. Ruim 1800 scholen in
Nederland zijn op woensdag 6 november dicht, dit aantal groeit nog elke dag.

Sluiting van de scholen in onderwijsteam 2
Uit een peiling die wij onder onze leerkrachten hebben gehouden, blijkt dat de grote meerderheid
van ons personeel het doel van de actie ondersteunt en wil staken, dan wel begrip heeft voor de
staking. We willen een signaal afgeven dat de kwaliteit van onderwijs, ook voor uw kind, in de
toekomst gegarandeerd dient te worden.
Dit betekent dat de scholen in onderwijsteam 2 (De Meiboom, De Pipegaal, De Populier en De
Skulpe) op woensdag 6 november 2019 vanwege de staking gesloten zullen zijn.

Wat betekent dit voor u?
De school is op woensdag 6 november dicht, zodat de medewerkers deze dag kunnen staken. Wij
vragen u zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Jella van Seters
Directeur onderwijsteam 2
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