Huizen, 15 september 2017

Staking 5 oktober
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Leerkrachten van basisscholen in heel Nederland maken zich al een hele tijd ernstige zorgen over de
toekomst van goed primair onderwijs. De leerkrachten op de Wijngaard ook. Het lerarentekort loopt
immers snel op, weinig studenten kiezen voor de lerarenopleiding en de burn-out percentages in de
sector zijn de hoogste van Nederland. Wij merken ook dat de financiële middelen binnen het Primair
Onderwijs achter loopt bij de werkelijke kosten en willen dat daar aandacht voor komt, kortom: het is
CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs!
Op donderdag 5 oktober, de dag van de leraar, roepen de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV,
FvOv samen met PO-inactie hun leden op om de hele dag te staken voor een eerlijk salaris en een
lagere werkdruk. Ook Stichting Elan steunt deze oproep om met een massale actie de politiek duidelijk
te maken dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leerkrachten te voorkomen.
Want ook wij merken inmiddels dagelijks de gevolgen van het grote tekort aan leerkrachten. Zo is
vervanging voor zieke leerkrachten of leerkrachten die een tijd met verlof gaan niet of nauwelijks te
vinden.

Als medewerkers van De Wijngaard hebben wij besloten met het
volledige team het werk neer te leggen. Ook wij gaan staken!
Dit betekent dat onze school op donderdag 5 oktober gesloten is.
De staking betekent voor u dat de school op donderdag 05 oktober dicht blijft en dat er dus geen les
wordt gegeven. Wij begrijpen dat er ouders/verzorgers zijn waarvoor deze staking praktisch lastig is.
Wij zijn ons daarvan bewust, maar het is in ons én uw belang dat we goed onderwijs kunnen blijven
bieden. Wij hopen hiermee een duidelijk signaal te geven naar politiek Den Haag.
Stichting Kinderopvang Huizen heeft aangegeven die dag open te 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.

Met vriendelijke groet,
namens het team van De Wijngaard,
Renate van der Mooren
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