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                             September extra
Beste ouders/verzorgers,
Via deze brief wil ik u informeren over de aangekondigde onderwijsstaking op donderdag
5 oktober a.s. Het bestuur van LOGOS heeft hieromtrent voor haar scholen richtlijnen
opgesteld die wij als school willen volgen. Hierover is ook de medezeggenschapsraad
geïnformeerd.
‘PO-Front’
Vorige week is er voor 5 oktober 2017 een staking van leraren in het primair onderwijs
aangekondigd. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front hebben tot deze staking
opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het
regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke salariëring en minder werkdruk
in het primair onderwijs. De bonden roepen op tot een dag volledige werkonderbreking.
Het college van bestuur van LOGOS steunt de oproep om de salarissen in het primair
onderwijs in lijn te brengen met andere sectoren in het onderwijs en onderschrijft dat er
meer geld nodig is voor het realiseren van kleinere klassen en meer mensen in
ondersteunende functies. Met de staking willen de bonden en de PO-raad de roep om
meer geld voor toekomstgericht primair onderwijs kracht bij zetten.
Geen opvang
Daarom is de school op 5 oktober a.s. voor leerlingen gesloten en zal zij ook niet zorgen
voor opvang. Ik roep u op om voor deze dag zelf tijdig opvang te organiseren. Logos
heeft hierover de reguliere aanbieders van kinderopvang in de regio geïnformeerd.
Tot slot
Wij hopen dat de actie eraan bijdraagt dat er voldoende middelen komen voor
toekomstbestendig primair onderwijs. Mochten de formerende partijen vóór 5 oktober
tot afspraken komen waarmee de eisen vanuit het primair onderwijs ingewilligd worden,
kunnen we afzien van de staking en 5 oktober de lessen doorgang laten vinden. Wij
zullen u hiervan dan op de hoogte brengen.
Wij rekenen op uw begrip
We realiseren ons dat een extra vrije dag thuis voor organisatorische problemen kan
zorgen, maar in dit uitzonderlijke geval voelen we ons genoodzaakt een duidelijk signaal
naar de politiek af te geven in het belang van goed onderwijs voor onze kinderen, nu en
in de toekomst!
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Kenneth Grasmeijer

