
       
 

 

 

Aan:   Ouders van de leerlingen van basisschool De Vonder 

 

Onderwerp: Staking 12 december 2017 

 

 

Oisterwijk, Vrijdag 1 december 2017 

 

 

 

Beste ouders, 

 

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 in het primair onderwijs waren 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.  

 

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het 

moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 

miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk 

te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 

270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren 

te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden. 

 

Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 

gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier 

onaangenaam door verrast. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min 

mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het 

geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging 

op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt 

onherroepelijk gevoeld in de school. 

 

De organisaties die 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.  



 

 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk 

neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in 

Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het 

primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep 

van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij 

samen met onder de naam PO-front.  

 

Wat betekent dit voor onze school: 

 

Het aantal leraren op onze school dat op 12 december zal gaan staken, is dermate groot 

dat we hebben besloten dat de school die dag gesloten blijft. Dat betekent tevens dat u 

uw kind/kinderen op die dag niet naar school kunt brengen. De school is niet in de 

gelegenheid om uw kinderen op te vangen.  

 

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om opvang voor uw kind(eren) te regelen, dan 

kunt u wellicht contact opnemen met de naschoolse/buitenschoolse opvang die al dan niet 

verbonden is aan onze school. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn voor uzelf. 

 

Mede namens Stichting BOOM hebben we er begrip voor dat ook u de consequenties van 

deze staking mogelijk als vervelend kunt ervaren. Daarnaast hopen we op uw begrip voor 

deze acties die we noodzakelijk achten om kwalitatief goed onderwijs nu en in de toekomst 

te kunnen blijven garanderen.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Robb Udo 

Directeur basisschool De Vonder 


