Lansingerland, 17 oktober 2019
Onderwerp: 6 november staking in het onderwijs

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van de Spectrumscholen,
De onderwijsvakbonden hebben alle medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs
opgeroepen om op 6 november a.s. een dag te staken.
Er is in de afgelopen twee jaar structureel 1,4 miljard in primair onderwijs geïnvesteerd om salarissen
te verbeteren en de werkdruk te verminderen. Maar, zo hebben we eerder geconstateerd, daarmee
zijn we er niet. De sector heeft te maken met een langdurig tekort aan onderhoud op meerdere
terreinen. Naast het steeds groter wordende lerarentekort, zijn er andere noden die ook vragen om
een krachtige financiële inzet, denk aan kansenongelijkheid en tekorten op de materiële
instandhouding.
Bij de vorige staking waren we van mening dat politiek, CAO-partijen en bewindslieden nu eerst de
ruimte geboden moest worden om in gesprekken tot verdere oplossingen te komen voor deze grote
vraagstukken in het funderend onderwijs. In de Miljoenennota en bij de Algemene Beschouwingen
werd echter duidelijk dat het kabinet niet van zins is structureel meer geld beschikbaar te stellen
voor het funderend onderwijs. Het lerarentekort wordt echter groter en groter en voor het keren van
deze ontwikkeling is in elk geval nodig dat er meer geld komt voor een passende beloning van
leerkrachten die concurrerend is ten opzichte van andere HBO-afgestudeerden, maar ook van andere
medewerkers in het onderwijs.
Als bestuur hebben we grote waardering voor alle medewerkers die – ondanks het grote
lerarentekort en de dagelijkse gevolgen daarvan voor de scholen – elke dag weer keihard werken om
het onderwijs voortgang te laten vinden. Helaas laat het kabinet het nu afweten. Net als veel andere
besturen in de regio hebben wij begrip voor deze staking en daarom is besloten om geen salaris in te
houden van medewerkers die besluiten aan de staking van 6 november a.s. mee te doen.
We hebben besloten alle scholen op 6 november te sluiten.
Net zoals in de afgelopen jaren, zullen we bij eventuele volgende stakingen opnieuw bekijken of we
deze steunen en of we het salaris van stakende medewerkers wel of niet doorbetalen.
We vinden het voor u als ouders vervelend deze maatregel te treffen, maar hopen op uw begrip en
steun. Het doel dat we beogen, is goed onderwijs met de inzet van professionele medewerkers voor
nu en in de toekomst.
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