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Beste ouders/verzorgers,

In de nieuwsbrief van oktober attendeerden we u op de mogelijkheid van een staking op
6 november aanstaande. In de afgelopen periode is de aangekondigde staking ook
frequent in de pers en op social media belicht. Inmiddels is het een feit dat 6 november
een landelijke stakingsdag is afgeroepen door AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, AVS,
FvOv en CNV Onderwijs.
Deze stakingsoproep is gebaseerd op het feit dat het kabinet tot op heden niet tegemoet
komt aan de eis van de bonden om een extra bedrag van 423,5 miljoen Euro ter
beschikking te stellen als antwoord op de salaris- en werkdrukeisen die de bonden
hebben neergelegd. Inmiddels hebben o.a. de PO Raad en de VO Raad overleg gevoerd
met de minister in aanwezigheid van Mark Rutte. Ook dit heeft geen concrete
toezeggingen opgeleverd.
Voor de sector is het overduidelijk dat, bij ongewijzigd beleid, er een groot tekort aan
leraren en schoolleiders ontstaat. Het schokt ons dat de minister zegt dat de inspectie
soepeler om zal gaan met het niet invullen van onderwijsuren en dat de minister
aangeeft in een krantenbericht dat de inspectie ook toleranter zal omgaan met
onbevoegden voor de klas. De minister geeft daarmee de boodschap af het lerarentekort
eigenlijk niet als serieuze kwaliteitsdreiging aan te merken. Met het accepteren van
onbevoegden voor de klas wordt volgens ons de professie van de leraar ernstig
aangetast en ontstaat een groot kwaliteitsrisico voor het onderwijs. Wij vinden dat
kinderen recht hebben op genoeg leraren en op bevoegde leraren en dat teams recht
hebben op bevoegde collega’s. Het dreigende tekort wordt door het kabinet niet
voldoende serieus genomen. Ook bij de begrotingsbehandelingen na de derde dinsdag in
september werd dit zeer pijnlijk duidelijk.
Wij vinden nog steeds dat de salarissen van leraren, schoolleiders en ondersteuners in
het Primair Onderwijs verhoogd moeten worden. Dit onder meer om de sector
aantrekkelijk te laten zijn voor meer instroom en zij-instroom in het beroep, maar ook
omdat wij vinden dat het huidige onderwijspersoneel een beter salaris verdient.
Om onze zorg over goed onderwijs en het belang van investeringen in het primair
onderwijs te uiten staken wij. Op vrijdag 6 november zal er daarom geen onderwijs
worden gegeven, is de school gesloten en zullen wij ook geen werkzaamheden voor
school verrichten. De school zorgt niet voor opvang van uw kind. U zult, indien van

toepassing, de opvang voor uw kind c.q. kinderen op 6 november a.s. zelf moeten
organiseren. De kosten die daarmee mogelijk gepaard gaan zijn ook voor uw eigen
rekening.
Wij beseffen ons terdege dat dat voor u vervelend kan zijn maar vragen ook om uw
begrip voor deze actie. Wij hopen dat u eveneens het belang van goed onderwijs
onderschrijft en hopen dat u uw steun betuigt, liefst dat u deze ook zichtbaar maakt om
zo Den Haag te doen doordringen van de ernst van de situatie.
Wij hopen ook nu op uw aller steun.

Met vriendelijke groeten,

Linda van Summeren, directeur de Bongerd.

