Vlaardingen, 5 december 2017
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, volgt op 12 december een nieuwe landelijke staking
van leerkrachten in het basisonderwijs.
Landelijke staking
Het PO-Front heeft op 7 november jl. een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan
minister Slob van Onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties vragen het kabinet om 1,4
miljard euro vrij te spelen om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te
verlagen. Op dinsdag 12 december is een landelijke staking in het basisonderwijs uitgeroepen om
deze eis kracht bij te zetten.
Steun
Het college van bestuur van UN1EK steunt de standpunten en de oproep van PO-front. UN1EK vindt
dat álle professionals die zich bezighouden met de doorgaande ontwikkeling en leerlijn van kinderen
en jongeren van 0 tot 21 jaar een passende beloning voor hun werk moeten krijgen. We willen ook
in de toekomst gediplomeerde en gemotiveerde leerkrachten voor de klas hebben om het beste
onderwijs voor kinderen te kunnen bieden. Met nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen,
proberen we de werkdruk voor onze medewerkers te verlagen en de kwaliteit van het onderwijs en
de opvang die wij bieden te verhogen.
Staking leerkrachten en sluiting school
Staken is een individueel recht en besluit van leerkrachten. Op IKC Het Spectrum hebben de
leerkrachten aangegeven dat zij op 12 december willen staken.
Dit betekent dat Het Spectrum op 12 december 2017 vanwege de staking gesloten zal zijn.
De leerkrachten van Het Spectrum willen een signaal geven en zij zullen naar Rotterdam gaan om
zich te registreren als staker. Wij vinden ons vak geweldig en we doen het graag. Meer tijd en
minder werkdruk kan een wereld van verschil maken. Daarnaast ervaren wij regelmatig dat er een
lerarentekort dreigt, waardoor het o.a. lastig is om goede vervangers te vinden. Wij willen goed
onderwijs geven, het gaat immers om uw kinderen! Daarom hopen wij van harte dat u onze actie
ondersteunt!
Solidair met staking
Wij vragen u om zich op 12 december solidair met de staking van onze leerkrachten te tonen en uw
kind op deze dag thuis te houden en/of alternatieve opvang te organiseren. Vanuit UN1EK opvang
bieden wij 12 december geen extra opvang onder schooltijd aan. Als dit bij u tot onoverkomelijke
problemen leidt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van Het Spectrum via
info@kindcentrumhetspectrum.nl.
We onderzoeken samen met u de mogelijkheden voor (nood)opvang voor uw kind.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij hopen uiteraard dat de
vakbonden, de PO raad en PO in Actie snel tot overeenstemming komen met minister Slob over
extra middelen om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen.
Kwaliteit van onderwijs voor ieder kind!
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