
                                                  
 
 
 

 
2 februari 2018 

 
Aan de ouders / verzorgers van de kinderen van de  
basisscholen van Schoolbestuur Lauwers en Eems  
 
Betreft: acties in het onderwijs op 14 februari 2018 
 
 
Geachte ouders /verzorgers, 
 
Op woensdagochtend 14 februari 2018 zullen er in het noorden opnieuw acties zijn in het primair 
onderwijs. Het is een landelijk georganiseerd initiatief, waarbij de acties elkaar in steeds een 
ander deel van het land opvolgen. 
 
Waar gaat het om? 
De leraren willen dat er meer ruimte wordt gemaakt voor een eerlijker salaris en ook verlangen 
zij concrete en versnelde maatregelen om de werkdruk te verlagen. Bovendien wordt aandacht 
gevraagd voor het groeiende lerarentekort in Nederland. De staking is een initiatief van PO 
Front, waarin onder andere de onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad 
zitten. Ons schoolbestuur is lid van de PO-Raad. Deze zijn helder over de eisen van de 
leerkrachten. Zie ook: 
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/schoolbesturen-aan-claim-14-miljard-valt-niet-
te-tornen 
Meer informatie over de achtergronden van deze staking kunt u vinden op www.pofront.nl. RTL-
Z maakte een berekening n.a.v. de vraag of de eisen van het onderwijs terecht zijn. Zie hiervoor: 
https://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/waarom-de-stakende-leraren-gelijk-hebben 
 
Waarom nog steeds acties? 
Die vraag krijgen we van sommige ouders. ‘Er is toch veel geld toegezegd?’ 
Laat helder zijn dat leerkrachten het liefst geen actie zouden willen voeren! Het water staat het 
basisonderwijs echter aan de lippen. De toegezegde 430 miljoen voor werkdrukvermindering 
komt pas in 2021 naar de scholen toe. Daarbij is van een eerlijker salaris ook nog steeds geen 
sprake. 
De oneerlijke salarissen en de hoge werkdruk zorgen er voor dat steeds minder jonge mensen 
kiezen voor het vak van leerkracht. Hierdoor ontstaan nu al, maar zeker in de toekomst 
problemen. Daar willen we op deze manier nadrukkelijk aandacht voor vragen en iets aan doen. 
Dagelijks zijn er vele scholen die bij bijvoorbeeld ziekte geen vervangende leerkrachten kunnen 
krijgen. Daarop worden kinderen verdeeld over andere klassen of kinderen naar huis gestuurd. 
In een overzicht op www.lerarentekortisnu.nl is te zien waar en hoe vaak dat voorkomt. 
 
Wat zien we nu al op onze school?  
Voor onze school geldt dat we vanwege een gebrek aan invallers een ouders hebben moeten 
vragen hun kinderen thuis te houden. Ook hebben we regelmatig kinderen over andere groepen 
moeten verdelen. Collega’s met niet-lesgevende taken hebben meerdere keren hun werk 
verschoven of in hun eigen tijd moeten doen, omdat ze zijn ingesprongen bij ziekte door een 
groep over te nemen. Ook zijn er collega’s die, bij gebrek aan vervanging, op hun vrije dag toch 
komen lesgeven. Dat hebben we gedaan uit zorg voor onze kinderen en de kwaliteit van ons 
onderwijs. Het is weliswaar een tijdelijke oplossing, maar natuurlijk niet de structurele oplossing 
voor het probleem!  
De staking op woensdagmorgen 14 februari betekent voor bs Mandegoud dat we die dag 
de school gesloten houden. Dat houdt in dat de kinderen deze dag vrij zijn.  
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Steun? 
De staking kan mogelijk voor (sommige) ouders een lastige situatie opleveren. Echter, we hopen 
van harte dat ouders deze actie steunen door zelf voor opvang te zorgen. Mocht dat in het 
uiterste geval niet lukken, dan kunt u op woensdag 7 februari tussen 09.30 en 10.00 uur contact 
opnemen met het schoolbestuur van Lauwers en Eems (0595-424955). U kunt dan gemotiveerd 
aangeven waarom u geen opvang kunt regelen. Het schoolbestuur probeert u in contact te 
brengen met een organisatie voor buitenschoolse opvang. De kosten van de opvang zijn voor de 
ouders. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Henrieke Sakey 
Schoolleider bs Mandegoud  


