
Wel of geen staking 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

U heeft vast al gehoord dat er op vrijdag 15 maart 2019 een landelijke 

staking is aangekondigd in het onderwijs, van het primair onderwijs t/m 

universiteit. 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. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, 

maar een politieke staking.  

 

Verschillende vakbonden roepen op tot deze staking voor alle onderwijssectoren. Andere 

vakbonden in het primair onderwijs doen mee aan de actieweek, maar ondersteunen de 

staking niet. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een 

landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De bonden vinden dat 

er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Deze blijven 

achter op salarissen van vergelijkbare sectoren. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld 

vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Zowel voor onderwijzend personeel als voor 

het onderwijsondersteunend personeel als voor het management.  

 

Er sprake van een lerarentekort en dat raakt ook onze school; we kunnen niet aan vervangers 

komen en met veel kunst-en vliegwerk lukt het ons tot nu toe om de vervangingsproblematiek 

op te lossen. Dat gebeurt door eigen (parttime) mensen in te zetten die extra komen werken 

of ambulante mensen die hun eigen werk dan op een later moment moeten doen. We hebben 

nog steeds kunnen voorkomen dat er een groep naar huis gestuurd wordt, maar het is niet 

gemakkelijk.  

 

Wij zijn het op een heleboel punten volledig eens met “meer zorg en aandacht voor het 

onderwijs” en hechten er veel waarde aan dat het onderwijs de aandacht krijgt die het nodig 

heeft. Binnen ons team gaan enkele mensen staken en het merendeel van ons team heeft 

ervoor gekozen om deze keer niet te gaan staken. Er is veel onduidelijkheid, de bonden staan 

er verschillend in en er zijn nog steeds gesprekken gaande in de politiek. Staken is een uiterst 

middel waarmee we ouders en kinderen raken. Dat middel hebben we vorig jaar toegepast 

omdat het op dat moment de enige optie was, de gesprekken waren gestopt. Nu zijn 

gesprekken nog gaande. 

We zullen daarom op vrijdag 15 maart gewoon open zijn en het is voor alle groepen 

een gewone lesdag. 

 

Mede in het belang van alle kinderen, en dus van jullie als ouders, stellen wij het zeer op prijs 

als jullie de petitie “Investeer in Onderwijs” zouden willen tekenen (zie hieronder).  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Team basisschool De Goede Herder 

_______________________________________________________________________  

 

Teken de petitie: Investeer in onderwijs 

 

Met goed onderwijs kunnen leerlingen en studenten hun talenten ontdekken en ontwikkelen. 

Dat draagt bij aan hun maatschappelijke ontwikkeling en helpt onze economie vooruit. 

Onderwijsuitgaven zijn dan ook geen kostenpost, maar een investering in onze toekomst. Het 

is belangrijk dat dit kabinet én de komende kabinetten meer geld uittrekken voor onderwijs. 

Teken de petitie! 

In de aanloop naar de landelijke actieweek van 11 tot en met 15 maart is er een petitie 

gestart, waar iedere school, opleiding of ouder aan mee kan doen. 

Of je nu werkt in het onderwijs, leerling, ouder, student of sympathisant bent, teken voor een 

investeringsplan voor het onderwijs. De petitie zal in de actieweek aan de politiek worden 

aangeboden. Op deze website kan je meedoen per school of opleiding. Binnenkort is daar ook 

te zien hoeveel mensen van jouw instelling, in jouw provincie en in heel Nederland hebben 

getekend. 
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