Gemert, 8 december 2017
Kenmerk:

staking op 12 december 2017.

Geachte ouders, verzorgers,
PO-front in actie, heeft voor 12 december voor alle basisscholen in Nederland een staking
aangekondigd. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking
opgeroepen om hun boodschap aan de politiek voor een eerlijk salaris en minder werkdruk
nogmaals kracht bij te zetten. Ook een toereikende bekostiging in het algemeen willen we op
de agenda zetten.
Graag willen wij wederom onderstrepen dat wij achter de doelen van deze staking staan en
daarom van harte de staking ondersteunen.
Dit hebben we ook laten weten aan de koepelorganisatie van besturen in het primair onderwijs,
de PO-Raad.
De verantwoordelijkheid van de opvang ligt deze dag bij de ouders zelf, hoe vervelend dat in
sommige gevallen ook uitpakt. Het schoolgedeelte is dicht en we willen de impact van de
stakingsactie zo groot mogelijk maken.
Alleen kinderen waarvoor al contractuele afspraken gemaakt zijn op dinsdag 12 december,
zullen die dag opgevangen worden conform de afgesproken uren alsook wordt voor die
kinderen de mogelijkheid geboden om indien nodig gebruik te kunnen maken van de hele dag.
Deze extra uren komen voor rekening van de ouders. Hiervoor kan geen ruildag worden ingezet
en valt niet onder het 52-weken pakket.
Ouders die op deze dinsdag geen contract hebben, kunnen geen extra dag inkopen of ruildag
inzetten in verband met een tekort aan personeel.
We gaan met deze dag om zoals bij de vakantieopvang. Dit betekent dat locaties gebundeld
kunnen worden afhankelijk van het aantal kinderen.
Tot slot nog de opmerking dat het nog steeds lastig is om vervanging te organiseren en dat we
wellicht klassen vaker thuis moeten laten. Deze staking is ook bedoeld om daar extra aandacht
voor te vragen. Lager salaris in vergelijking met andere sectoren en hoge werkdruk als
perspectief voor aanstaande leraren helpen niet om het lerarentekort op te lossen.
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de leidinggevenden van de betreffende
locatie.

Hopelijk draagt de staking van 12 december bij aan het bereiken van een omslag in de
waardering en de mogelijkheden van het onderwijs.
Met vriendelijke groeten,
Ellen Nelissen en Peter van de Sande,
CvB Stichting GOO voor opvang en onderwijs.

