Huizen, 17 oktober 2019

STAKING WOENSDAG 06 NOVEMBER
Beste ouder(s), verzorger(s),

De afgelopen jaren hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie aan de politieke partijen
in Den Haag aandacht gevraagd voor de werkdruk en het lerarentekort in het primair onderwijs. Het
kabinet heeft vervolgens een aantal maatregelen genomen, maar die zijn helaas nog steeds niet
genoeg om voldoende goede oplossingen te realiseren. De werkgevers en werknemers in het
primair- en voortgezet onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op de
problemen.
Op woensdag 06 november 2019 zijn álle onderwijsmedewerkers uit het hele land opgeroepen om
nogmaals een dag te gaan staken. Naar aanleiding van deze oproep hebben wij een peiling gedaan
binnen het team. De meeste medewerkers op onze school gaan op 06 november staken. Dat
betekent dat de school die dag gesloten blijft.
Het team heeft hart voor de kinderen en wil niets liever dan ook die woensdag onderwijs geven.
Tegelijk is daar ook de zorg. Ook wij merken op school dat het steeds lastiger wordt om invallers te
vinden. Daarnaast merken we ook dat er minder nieuwe leerkrachten bijkomen. Dat is echter wel
hard nodig, om de uitstroom van leerkrachten vanwege hun pensioen op te kunnen vangen.
Natuurlijk beseffen we allemaal dat dit voor u als ouders gevolgen heeft. Dat is zeker ook in de
gesprekken over al dan niet staken een belangrijk punt geweest. De motivatie vanuit het team geeft
aan dat hun zorg ook uw zorg is. Een staking op onze school heeft tot doel de nood en zorg te
onderstrepen. Het gaat om de toekomst van uw en onze kind(eren). Goed onderwijs voor nu en in de
toekomst is essentieel.
Wij begrijpen dat er ouders/verzorgers zijn waarvoor deze staking praktisch lastig is. Toch vragen wij
om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet
echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!
Stichting Kinderopvang Huizen is nog aan het overwegen of zij die dag extra open zijn voor hun
klanten. Hiervoor dient u zelf de SKH te benaderen.
Tevens dient u als ouders zelf het vervoersbedrijf in te lichten als uw kind gebruik maakt van
leerlingenvervoer.

Hartelijke groet,
namens het team van De Wijngaard

Renate van der Mooren

