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Beste ouders,
Een extra nieuwsbrief met twee belangrijke punten
waarvoor ik graag even uw aandacht vraag.
Ingeborg Schrama, directeur

STAKING 13 APRIL
Een jaar geleden tekenden de partijen van het
PO-front een manifest voor minder werkdruk en meer
salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het
PO-front met het kabinet, waardoor elke school er
volgend schooljaar een behoorlijk bedrag bij krijgt voor
werkdrukverlichting. Het is aan de teams zelf om te
bepalen hoe dit bedrag besteed moet worden op hun
school. Daar zijn we als sector blij mee.
Tegelijkertijd is het zo dat het nog steeds onduidelijk is
hoe de nieuwe bekostiging voor basisscholen eruit zal
zien. Er moet nog flink bezuinigd worden, meer dan
we nu als extra middelen krijgen voor de verlaging van
de werkdruk. In totaal zou dat dus minder geld
betekenen voor het onderwijs.
Op het gebied van salarissen komt de regering
vooralsnog niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen
euro. Voor loonsverhoging is slechts 270 miljoen euro
beschikbaar. Op dit moment wordt er onderhandeld
over een nieuwe CAO. Daarom vinden we het
belangrijk om aandacht te blijven vragen voor onze
standpunten.
Wij realiseren ons dat al het geld dat nodig is niet
ineens getoverd kan worden, maar we verwachten wel
een plan om het gat met vergelijkbaar opgeleide
collega's, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs, te
dichten.
Dat is nodig om ervoor te zorgen dat ook nieuwe
mensen blijven kiezen voor ons prachtige beroep, dat
mensen die nu werken ook voor het onderwijs blijven
kiezen én om de kwaliteit van ons onderwijs goed te
houden.
Op dit moment zijn er al te weinig gekwalificeerde
mensen om les te geven in het basisonderwijs.

Elke school zit verlegen om vervangers en past allerlei
noodgrepen toe wanneer een collega ziek is, verlof
nodig heeft voor een afspraak in het ziekenhuis enz.
Het voorspelde tekort zal nog verder oplopen als er
vanuit de overheid geen maatregelen worden getroffen.
Om het kabinet op te roepen meer geld te investeren,
staken leraren basisonderwijs per gebied op toerbeurt.
Eerder hebben het noorden en het midden al in
estafette gestaakt. Voor Brabant en Limburg is de
estafette-staking op vrijdag 13 april. Het zou kunnen
betekenen dat ook onze school die dag opnieuw
gesloten blijft.
Op dit moment denken we als team na over hoe we die
dag gaan invullen.
Ik vraag u alvast rekening te houden met een eventuele
sluiting op 13 april en zal u uiterlijk 5 april laten weten
of de school ook echt dicht gaat.
We begrijpen dat dit voor u als ouders ingrijpend is
maar vragen nogmaals om uw begrip voor deze acties.
Voor vragen en opmerkingen bent u van harte welkom!

GEEFT U HET GOEDE VOORBEELD?
In de afgelopen periode zijn onze verkeersbrigadiers
regelmatig genegeerd, beledigd of zelfs uitgescholden.
U zult begrijpen dat dat absoluut onacceptabel is.
De brigadiers staan elke dag vrijwillig klaar voor de
veiligheid van de kinderen. En zij verdienen uw respect.
Ik vraag u dan ook om het goede voorbeeld te geven aan
uw zoon of dochter. Steek over bij de brigadiers, wacht
tot de brigadier het teken geeft dat u kunt oversteken en
reageer netjes als u wordt aangesproken.
Als u uw kind met de auto naar school brengt dan is het
fijn als u niet stilstaat of parkeert voor de parkeervakken
in de Montgolfierstraat. Het overzicht, en daarmee de
veiligheid van de kinderen, is dan volledig weg.
Gebruik de Zoen- en Zoefstrook om uw kind aan de
trottoirkant te laten uitstappen of parkeer in de vakken,
eventueel in de van Weerden Poelmanstraat.
Ik reken op uw medewerking!

