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STAKING 13 APRIL
Het team van De Opbouw is unaniem in haar mening: werken in het onderwijs is een genot!
Daarom staan we iedere dag met veel enthousiasme klaar om met uw kind (-eren) te werken
zodat ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen. In persoonlijkheid, vaardigheden en kennis. In
oplossend vermogen, zelfstandigheid en doorzetten. Creatief, expressief, handelend en digitaal. Samen met anderen en soms alleen. Iedere dag draagt bij aan het ontdekken van jezelf
en de wereld om je heen. Dit vormt een belangrijke basis voor de kinderen waar ze de rest
van hun leven op terug kunnen vallen. Het team van De Opbouw is trots om aan die basis bij
te dragen! Dat is precies waarom we het onderwijs zo’n mooi en aantrekkelijk beroep vinden.
We vinden ook dat het beroep meer gewaardeerd zou mogen worden. In aanzien, in salaris,
in facilitering. Dit laatste punt kun je zien in relatie met werkdruk. Klassengrootte, verhouding tussen lesgebonden taken en overige taken maar ook administratielast zijn factoren die
vanuit financiering en regelgeving door de overheid beter gefaciliteerd kunnen worden. Het
werkdrukakkoord wat onlangs met het PO-front is gesloten helpt daarbij. Voor De Opbouw
komt er voor komend schooljaar een bedrag beschikbaar dat we extra kunnen besteden om
werkdruk te verminderen. Hier gaan we voortvarend mee aan de slag.
Met erkenning in salaris, bijvoorbeeld ten opzichte van het voortgezet onderwijs, is helaas
nog niets gedaan. Dat doet geen recht aan de dagelijkse inzet. Bovendien helpt het niet om
het aanzien van het beroep en daarmee de toestroom van PABO studenten te bevorderen.
Het dreigende lerarentekort komt daarmee iedere dag dichterbij (zie Nieuwsbrief nr. 24).
Om deze redenen steunen wij het PO-front in de strijd om een betere positie van de leraar
basisonderwijs.
In de afgelopen weken hebben we geïnventariseerd hoeveel collega’s gebruik gaan maken
van het stakingsrecht op vrijdag 13 april. De actiebereidheid is dermate groot dat we er voor
moeten kiezen de school deze dag te sluiten.
Dit betekent dat op vrijdag 13 april 2018 onze school wegens de staking is gesloten.
Ouders dienen op deze dag zelf voor de opvang van hun kind(eren) te zorgen. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad staat achter het besluit om de school te sluiten en geen opvang

te bieden. Wij begrijpen dat het voor u als ouder niet prettig is, maar toch rekenen we op uw
begrip en steun.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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