Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van scholen van SCPO en Aves
Onderwerp: stand van zaken acties primair onderwijs
Emmeloord, 23 november 2017
Beste ouders/verzorgers,
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag geven wij u meer
informatie over de aanleiding voor deze acties.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders van Aves en SCPO waren ook teleurgesteld over het regeerakkoord van
Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog
genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.
Er gaan al jarenlang te weinig studenten naar de Pabo. Daardoor hebben onze stichtingen te weinig aanwas van
nieuwe medewerkers. Wij merken dat het ons nu onvoldoende lukt om bijvoorbeeld een voldoende aanbod van
invallers te organiseren.
Dat betekent dat collega’s klassen overnemen van elkaar, waarbij er andere werkzaamheden blijven liggen. Dit
verhoogt uiteindelijk de werkdruk. Wij vrezen dat we in de komende periode zelfs klassen naar huis moeten sturen.
Als er niets gebeurt kan dit nog jaren een probleem blijven.
De organisaties die landelijk samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de
nieuwe minister van Onderwijs, 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 Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs
te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.
Zoals u weet hebben medewerkers het recht om te staken. Een bestuur mag geen vervangers inzetten en uw kind
kan in dat geval dus niet worden opgevangen op school. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang
van uw kinderen, als uw school gesloten blijft in verband met de staking. Eventuele kosten die hieruit voortkomen
zijn voor uw eigen rekening.
Wij wachten de uitkomst van het overleg op 5 december af. Daarna ontvangt u nadere informatie van de directeur
van uw school of er op de school van uw kind zal worden gestaakt.

Met vriendelijke groet,
Leo Breukel
Jos Timmermans

Kristiaan Strijker

