
 

 

Ridderkerk, 5 december 2017 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

In een mail van vrijdag 1 december j.l. heeft u de brief van PO in actie over de mogelijk 

aankomende staking ontvangen.  

 

Vanmorgen 10.00 uur is het ultimatum aan het kabinet voor het vrijmaken van extra geld 

verlopen. Omdat het kabinet niet heeft gereageerd op het ultimatum van PO in actie, heeft de 

actiegroep basisschoolleerkrachten opgeroepen om op 12 december 2017 het werk voor een 

dag neer te leggen.  

De leerkrachten van obs de Noord sluiten zich hierbij aan. Dit betekent dat de school deze dag, 

net als de andere basisscholen van OZHW, dicht zal zijn.  

 

De inzet van de acties is inmiddels landelijk bekend. De problemen stapelen zich op in het 

basisonderwijs: er is sprake van een veel te hoge werkdruk en leerkrachten verdienen een 

beter salaris. Het onderwijs aan uw kind is in het geding. Er komen te weinig nieuwe 

leerkrachten bij, er gaan veel leerkrachten met pensioen en veel nieuwe collega’s haken na de 

eerste jaren af omdat de zwaarte van het werk niet in verhouding staat tot het salaris. Het 

lerarentekort is al groot en zal snel toenemen. Gelukkig slagen we er op obs de Noord in om 

het nog in te vullen. 

Dit gaat echter niet gemakkelijk. De afgelopen weken hebben we meerdere malen voor grote 

vervangingsuitdagingen gestaan. We hebben dit in de meeste gevallen intern moeten 

oplossen. Collega’s die extra komen werken, 3e jaars Pabo studenten of onderwijsassistenten 

(onder supervisie van een parallel collega) voor de groep, geen extra zorg in groepen omdat 

de leerkracht voor een andere groep moet. Alles om te voorkomen dat er een groep naar huis 

gestuurd wordt.  

En dit is pas het begin van de problematiek. Het krijgen van goed onderwijs of überhaupt 

onderwijs is geen vanzelfsprekendheid meer binnen afzienbare tijd. 

Het is heel erg noodzakelijk voor de toekomst van het onderwijs aan uw kind(eren) en voor 

het handhaven of verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, dat er structureel maatregelen 

worden genomen.  

 

Wij begrijpen dat het voor de kinderen en voor u op deze dag misschien kortstondig 

vervelende gevolgen heeft en dat u iets moet regelen voor uw kind(eren). 

We doen dit juist om te voorkomen dat dit in de nabije toekomst veel vaker gaat gebeuren.  

We hopen dat de verantwoordelijke mensen ons signaal heel serieus nemen. 

We hopen dat u deze dag goede opvang voor uw kind(eren) kunt verzorgen. De kinderen die 

deze dag bij Yes! Kinderopvang zouden zijn, kunnen bij Yes! Kinderopvang tegen betaling een 

vrij-van-school-dag afnemen. U kunt hierover met hen contact opnemen.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van obs de Noord 

Ingrid van Rookhuizen 

Directeur 


