11 januari 2020
Beste ouders/verzorgers,
Nog voor de kerstvakantie hebben het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs aangekondigd op 30 en 31 januari twee
dagen te gaan staken. De onderwijsbonden hebben hierover een peiling bij hun leden gehouden en zojuist is bevestigd dat
de geplande staking doorgaat.
Ook wij sluiten ons aan bij deze staking.
De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat de leerlingen de dupe worden. Maar
we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken.
Deze zorgen zijn:
•

•

•

Stijgend lerarentekort.
De verwachting is dat komend jaar 55.000 leerlingen in het basisonderwijs geen leraar voor de klas hebben en dat
dit oploopt naar bijna 100.000 leerlingen in 2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028. Inmiddels kunnen veel
scholen niet meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. Ook wij hebben te maken met
het lerarentekort, met name doordat er steeds vaker geen vervanger beschikbaar is bij ziekte. Het opsplitsen van
groepen of zelfs het naar huis sturen van een groep is helaas voor ons ook realiteit geworden.
De werkdruk van het onderwijspersoneel.
Mede door het lerarentekort blijft de werkdruk oplopen en kampt het onderwijspersoneel met een zeer hoog
percentage burn-outs. Met de werkdrukgelden nemen we als schoolteam gerichte maatregelen om de werkdruk
te verminderen. Tegelijkertijd maakt het lerarentekort de inzet van deze werkdrukgelden lastig, want extra
personeel is moeilijk te vinden en wordt soms noodgedwongen ingezet voor het opvangen van een groep bij geen
beschikbare leerkracht.
Achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs.
Het bieden van kwaliteit komt steeds meer onder druk te staan door de werkdruk en de personeelstekorten. Het
ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal
onderzoek. Wij constateren ook dat de tijd en ruimte om nieuwe leerkrachten goed in te werken beperkt is.

Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze
kinderen en de generaties die volgen. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet
opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels
eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor
zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s
en ons onderwijs.
Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs in het primair onderwijs
raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!
Voor u en uw kind betekent dit dat er donderdag 30 en vrijdag 31 januari geen school is.
Met vriendelijke groeten,
Namens het team van de Heindert en Brukelum,
Judith Sonnemans en Barbara Hoens

