Datum: 29 november 2017
Onderwerp: mogelijk landelijke staking basisonderwijs dinsdag 12 december 2017
Beste ouder(s), verzorger(s),
Dinsdag 12 december 2017 is in principe uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het
basisonderwijs. Ook al is het nog niet zeker of de staking daadwerkelijk doorgaat, we willen u nu al
wel vast informeren over de aanleiding voor deze acties en wat het betekent voor de school.
Aanleiding acties
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het basisonderwijs zijn ontevreden over het
regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het basisonderwijs, maar die
investeringen zijn niet hoog genoeg en komen te laat. Daarnaast heeft het kabinet ook een
bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de
school.
De organisaties die samenwerken in het PO-front (de actiegroep van leraren PO in Actie, de
vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad) hebben op 7 november jl. een gesprek gevoerd met de
nieuwe minister van Onderwijs, de heer Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben
daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk
in de week van 5 december een antwoord van de minister op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard
euro vrijspeelt om het salaris in het basisonderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet,
dan volgt er op 12 december een landelijke staking.
Wat betekent dit voor de school?
Een groot deel van de leraren op onze school is van plan om op 12 december te gaan staken. Dat
betekent dat de school gesloten blijft. Wij vragen u zelf zorg te dragen voor de opvang van uw
kinderen.
Zodra duidelijk is of 12 december gestaakt gaat worden, zullen wij u hierover informeren. Heeft u
vragen? Neemt u dan contact op met de directie van de school.
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