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                             Stakingsactie 12 december
Beste ouders/ verzorgers,
In het basisonderwijs hebben de zorgen om het lerarentekort, de toenemende
werkdruk en de achterblijvende salarissen ertoe geleid dat de PO-raad, de
vakbonden en vertegenwoordigers van schoolleiders in ‘PO-front’ gezamenlijk
optrekken in hun roep om meer investeringen in het basisonderwijs.
Na een prikactie van 27 juni 2017 en een stakingsdag op 5 oktober jl. heeft de
overheid toezeggingen gedaan.
Helaas komt de 450 miljoen niet in de buurt van de 1,4 miljard die nodig is om
de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk duurzaam te verbeteren. Door nieuwe
(al eerder aangekondigde) bezuinigingen lopen de Rijksbijdragen verder terug en
het kabinet wil pas over 4 jaar (in 2021) serieus gaan investeren. Wie weet wat
een nieuw kabinet tegen die tijd zal besluiten.
Kortom….er gebeurt (ondanks toezeggingen) helemaal niets!
Het is jammer dat de gesprekken en de acties tot nu toe niet tot het gewenste
resultaat geleid hebben. Dat betekent dat de basisscholen opnieuw actie gaan
voeren.
Op 29 november vindt er een openbare discussie plaats tussen
vertegenwoordigers van het PO-front, de (nieuwe) minister Slob en mensen uit
het onderwijsveld. Er is een ultimatum gesteld in de week van 4 december.
Mocht dat tot niets leiden, dan zullen op dinsdag 12 december opnieuw de
basisscholen dicht gaan en moeten ouders/ verzorgers zelf voor opvang zorgen.
Wat betekent dit voor u?
1-Wanneer het ultimatum verstrijkt en er geen oplossingen gevonden zijn,
blijven de deuren van alle LOGOS-scholen op dinsdag 12 december gesloten.
2-Alle ouders/ verzorgers moeten deze dag zelf voor opvang zorgen.
Wanneer er een goede duurzame o
 plossing komt, vervalt de stakingsactie.
Met vragen en opmerkingen kunt u bij Kenneth Grasmeijer terecht.
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Kenneth Grasmeijer

Beste ouders/verzorgers,
Er is een grote kans dat op dinsdag 12 december in het basisonderwijs wederom
een landelijke stakingsdag wordt georganiseerd. De stichting LOGOS heeft
besloten dat alle aangesloten scholen die dag dicht zullen zijn (als de
stakingsdag inderdaad doorgaat).
Als MR van de Klim Op steunen wij deze beslissing.
Het is ondoenlijk om de school die dag open te houden zonder zekerheid te
hebben dat er voldoende leerkrachten aanwezig zullen zijn om alle kinderen een
veilige en zinvolle lesdag te kunnen geven.
Daarnaast is LOGOS als werkgever verplicht om de medewerkers die willen
staken daartoe ook de gelegenheid te bieden.
Ondanks de uitermate belangrijke maatschappelijke positie van het
basisonderwijs is goed onderwijs geen vanzelfsprekendheid. Goed opgeleide en
zeer gemotiveerde leerkrachten maken het verschil en zij verdienen hier dan ook
een passende beloning en ondersteuning voor.
Een stakingsdag brengt meer dan alleen ongemakken met zich mee. Opvang van
de kinderen, als ouder/verzorger een dag vrij nemen, afspraken en planningen
moeten worden aangepast.
De leerkrachten zijn zich hier uiteraard ook van bewust en nemen dit zeker niet
lichtvaardig op.
Dat de stakingsbereidheid momenteel uitermate hoog is, kunt u zien als teken
aan de wand. Voel u vrij om net als wij, uw steun uit te spreken richting de
leerkrachten.
Vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad

