Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van
Kindcentrum Koningin Juliana

Woudenberg, 8 maart 2019

Betreft: staking 15 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u weet staat er op 15 maart een Landelijke Onderwijsstaking op het programma. Middels deze brief willen we u laten weten dat we als team hebben besloten NIET mee te doen aan deze staking.
Dat er een probleem is voor wat betreft het onderwijs, met name voor wat betreft het groeiende tekort aan leerkrachten, hebben veel ouder(s)/verzorger(s)
nog niet zo lang geleden ondervonden. Kort voor de voorjaarsvakantie konden
we verschillende groepen geen onderwijs bieden omdat er geen invallers beschikbaar waren voor zieke leerkrachten.
We willen benadrukken dat het belangrijk is dat serieus in het onderwijs wordt
geïnvesteerd, omdat het met forse en urgente problemen kampt. Zo dreigt het
lerarentekort alleen maar groter te worden. Leerlingen, ouders en onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe. Het is dan ook van groot belang dat hiervoor oplossingen worden gevonden. We zijn voor onder meer een eerlijk salaris voor werknemers in het primair onderwijs en het verminderen van de werkdruk. We waren
er blij mee dat 2017 en 2018 het PO-front aan de slag ging. Dat was een unieke
samenwerking van werknemers- en werkgeversorganisaties, waarmee veel is bereikt (270 miljoen voor salarissen en 430 miljoen om werkdruk te bestrijden). In
oktober vorig stopte het PO-front.

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging

De nieuw aangekondigde staking in maart is door de Algemene Onderwijbond
en FNV uitgeroepen en later heeft de Federatie voor Onderwijsvakorganisaties
zich aangesloten. Vakbond CNV Onderwijs, CNV Schoolleiders en de Algemene
Vereniging van Schoolleiders hebben inmiddels laten weten niet mee te doen. Er
wordt immers nog onderhandeld.
Het team van Kindcentrum Koningin Juliana wacht liever eerst de onderhandelingen af alvorens weer tot staken over te gaan.
Op vrijdag 15 maart zetten we ons dus volledig in voor het onderwijs aan uw kinderen!
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten.

Met vriendelijke groeten,
Namens het team,
Henno Koelewijn
(Directeur Kindcentrum Koningin Juliana)
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