Betreft: staking 12 september!

Ridderkerk, 29 augustus 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van CBS De Regenboog,
Via de media heeft u ongetwijfeld vernomen dat het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland op
woensdag 12 september staakt. Onder het motto ‘Hart voor het onderwijs’ wordt er actie gevoerd voor goed
onderwijs in Nederland. Dit is de laatste stakingsdag in de estafette reeks. Het moment om massaal te laten
zien dat het onderwijs beter verdient!
We maken ons nog steeds grote zorgen over de toekomst in het primair onderwijs. Het werkdrukakkoord laat
zien dat actievoeren helpt! Maar we zijn er nog niet, want de loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog
niet gedicht. Acties blijven daarom nodig voor meer waardering, een eerlijk salaris èn de aanpak van het
lerarentekort. De urgentie is hoog en het lerarentekort is enorm. Iedere dag worden er klassen naar huis
gestuurd omdat er niet genoeg leraren zijn. Dit was ook het afgelopen schooljaar bij ons regelmatig het geval.
De huidige leerkrachten voor het basisonderwijs moeten behouden worden en er moeten z.s.m. voldoende
nieuwe èn goed gekwalificeerde leerkrachten aangetrokken worden.
Eind vorige week werden de plannen van de vakbonden voor de invulling van 12 september bekend.
Afgelopen weekend verscheen er ook een brief met als onderwerp ‘Extra actie tegen het lerarentekort’ van
minister Arie Slob en minister Ingrid van Engelshoven. De inhoud van de maatregelen stemt ons niet tevreden.
De kwaliteit van onderwijs staat op het spel.
Mede hierdoor werd gisteren duidelijk, dat de leerkrachten van onze school gebruik maken van hun
stakingsrecht. Zij nemen deel aan de demonstratie en manifestatie in Rotterdam.
Onze school is dus woensdag 12 september gesloten en de leerlingen hebben een vrije dag!
Wanneer uw kind deze dag al gebruik maakt van de BSO van Kinderopvang SKR, dan kunt u bij hen terecht om
een hele dag BSO af te nemen. Wij adviseren u, wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken, z.s.m. met de
pedagogisch medewerkers een afspraak te maken over een beschikbare plaats en de hieraan verbonden
kosten.
Mocht het voor u een groot probleem zijn om woensdag 12 september opvang voor uw kind(eren) te regelen,
dan kunt u contact opnemen met directeur Nel van den Herik.
Rekenend op uw begrip, net als bij de vorige stakingsdagen, vertrouw ik erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, namens het team van CBS De Regenboog,
Nel van den Herik
directeur

