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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
We hebben iedereen inmiddels al geïnformeerd over de voorgenomen onderwijsstaking op
14 februari as. In de laatste nieuwsbrief hebben we ook al aangegeven dat het ook bij de leerkrachten
een tegenstrijdig gevoel oproept. Eigenlijk willen ze gewoon voor de groep en lesgeven. Tegelijkertijd
zien we in sneltreinvaart de problemen voor de toekomst op ons afkomen. Deze grote zorg heeft ertoe
geleid dat de leerkrachten een krachtig signaal willen afgeven en deze dag staken. De school is deze
dag dus gesloten.
We zijn blij dat alle media inmiddels de onrust in het basisonderwijs oppakken en ook nader onder
de aandacht brengen en het hoe en waarom toelichten
Wij beseffen ons terdege dat het regelen van de opvang voor uw kind(eren) niet altijd eenvoudig is
op te lossen en dat deze staking daarom een gevoel van onbegrip kan oproepen. Hoewel het vaak
wordt geroepen is een hoger salaris zeker niet de belangrijkste drijfveer om in actie te komen. Het
gaat in essentie om de kwaliteit die we als basisonderwijs moeten (en willen) leveren. Het gaat om
de liefde voor ons vak. Voor nu en zeker voor de toekomst.
We hopen dat we daarom op uw steun mogen rekenen, want:
 De bekostiging van het primair onderwijs is al meer dan 20 jaar ontoereikend in relatie tot de
maatschappelijke opdracht;
 er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s;
 het ziekteverzuim is landelijk hoog en groeit, en dat geldt ook voor de invallers;
 het lerarentekort groeit;
 en de leerkrachten raken op!
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in
maart 2017 een manifest opgesteld waarin 500 miljoen euro voor werkdrukverlaging en 900 miljoen
euro voor salarisverhoging werd geëist. Het op de valreep “beloofde” bedrag van 500 miljoen blijkt in
werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt ook nog eens pas in 2021 beschikbaar.
Dit is echt veel te laat, tegen die tijd zullen er al bijna 5000 (!) fulltime banen tekort zijn in het
onderwijs. Dat betekent dat er in 2021 zo’n 115.000 (!) kinderen in Nederland zonder leerkracht
zullen zitten.
In 2025 zal dit getal zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 (!) leerlingen. We stevenen af op een
structureel tekort van 4 %. Het lerarentekort betekent daarnaast ook dat we lang niet altijd meer een
vervanger kunnen vinden als een leerkracht ziek/afwezig is.
Nu al kunnen we niet meer garanderen dat er een leerkracht kan invallen tijdens afwezigheid van
een leerkracht. Het moment komt steeds dichterbij dat we (door het niet kunnen inzetten van

beschikbare invalkrachten) bij ziekte/afwezigheid van de leerkracht vaker de groep met grote
tegenzin naar huis moeten laten gaan.
Het voortdurend opdelen van groepen en de inzet van alle extra begeleidings-, ondersteunings- en
zorgmomenten is niet langer een oplossing. Het brengt de voortgang van het onderwijs en de
kwaliteit die daaraan verbonden is, in gevaar.
We zullen keuzes moeten maken en het wordt dan kiezen uit twee slechte mogelijkheden. Het beste
onderwijs zal daarbij onze leidraad zijn.
Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er NU echt geïnvesteerd worden in het
primair onderwijs. Als basisschool zullen we daarnaast ook z.s.m. al keuzes moeten maken in de
aanpak van het grote invallerstekort op dit moment.
Er moet iets gebeuren!
We willen daarom ook u als ouders/verzorgers vragen ons te helpen.
Het bestuur van het bestuur Primenius heeft een petitie opgesteld om onze eisen kracht bij te zetten.
Wij willen u vragen om deze petitie mee te ondertekenen. Laten we proberen als school en ouders
samen een statement richting Den Haag te maken.
U vindt de petitie hier:
https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl/
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