Brielle, maandag 4 maart 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds
ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de (onderwijs)toekomst van uw kinderen.
Vooral het leerkrachtentekort baart veel zorgen. “Hebben we op termijn wel voldoende beschikbare
leerkrachten die les kunnen geven aan de kinderen?” is een veelgestelde vraag. Het is nu al een
uitdaging om voor iedere groep in Nederland een juf of meester te vinden. Ook in onze regio wordt
het tekort steeds voelbaarder en merkbaarder.
Op vrijdag 15 maart is er door een aantal vakbonden een landelijke stakingsdag uitgeroepen.
Staken is in Nederland een individueel recht en besluit. Leerkrachten hebben de afgelopen periode
een eigen individuele afweging gemaakt (na eigen beraad en/of overleg met elkaar) of ze gaan
staken of niet.
Wij willen benadrukken dat iedere leerkracht die op onze school werkt zich zorgen maakt over de
toekomst van het onderwijs zoals hierboven geschetst. Maar niet iedere leerkracht heeft deze keer
besloten deze zorgen om te zetten in een stakingsdag. Verder zijn er ook leerkrachten die die dag
niet werken omdat het hun werkdag niet is, maar wel gaan staken.
Hieronder een overzicht van de groepen die vrijdag 15 maart geen les hebben/vrij zijn, omdat de
leerkracht die op die dag werkt besloten heeft om te gaan staken, of wel les hebben omdat de
leerkracht niet gaat staken. De leerkrachten die niet gaan staken geven deze dag “gewoon” les. De
kinderen van deze groepen worden deze dag dan ook op school verwacht. We begrijpen dat dit voor
u als ouder een bijzondere situatie kan veroorzaken wanneer u bijvoorbeeld meerdere kinderen in
verschillende groepen op school heeft.
Wij hopen op uw begrip vanwege het feit dat je als directeur kan, wil en moet voldoen aan de
wettelijke kaders rondom individueel stakingsrecht en de consequenties die dit heeft in de praktijk.
Het overzicht:
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 5/6
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8

Groep heeft les
Groep is vrij
Groep is vrij
Groep heeft les
Groep heeft les
Groep is vrij
Groep heeft les
Groep heeft les
Groep heeft les

Indien u nog vragen heeft dan kunt u die stellen aan de groepsleerkracht(en) of aan
ondergetekenden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Hans Boelen en Gerrit Bussink

