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Sinderen
De urgentie om nu te investeren in onderwijs heeft ook
te maken met het dreigend lerarentekort. Het is
noodzakelijk om het vak van leerkracht aantrekkelijker
te maken. Als we niets doen dreigt er over 10 jaar een
tekort van 6.000 tot 8.000 voltijdsbanen te ontstaan.
Het tekort ontstaat doordat een grote groep leraren de
komende jaren met pensioen gaat. De instroom vanuit
de pabo vult dit bij lange na niet op. Te weinig
jongeren kiezen voor ons mooie vak.
Na 2020 ontstaan er in vrijwel alle regio’s in Nederland
vacatures. Het gevolg hiervan zal zijn dat de
groepsgrootte verder toeneemt en dat de kinderen
minder aandacht krijgen dan ze verdienen. De toename
van de werkdruk onder leraren laat zich raden.

Kinderpostzegels.

Woensdag 29 november 2017 heeft er een overleg
plaatsgevonden tussen de minister, de heer Arie Slob,
de actiegroep PO in actie, de vakbonden en de
werkgeversorganisatie PO-raad. De uitkomst van die
gesprekken is teleurstellend en reden om een landelijke
stakingsdag op dinsdag 12 december uit te roepen.
Binnen het directieoverleg op 30 november 2017
is gebleken dat alle Paraatscholen, dus ook OBS
Op Koers meedoen aan de stakingsactie op 12
december 2017.
Dit betekent dat de school op 12 december
Landelijke stakingsdag op dinsdag 12
gesloten is en uw kind een vrije dag heeft.
december 2017.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als
U hebt ongetwijfeld uit de media vernomen dat er
ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze
onrust is in het onderwijs over de arbeidsvoorwaarden
acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als
en werkdruk van de leerkrachten. In juni hebben we 1
ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat
uur de deuren gesloten gehouden en zijn we later
ons echt om de toekomst van uw en onze
gestart. Op 5 oktober is er ook door ons gestaakt. De
kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we
leerkrachten eisen maatregelen tegen een te hoge
doorpakken!
werkdruk en meer salaris, samen een bedrag van 1,4
Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen
miljard. Inmiddels is er een nieuw regeerakkoord
(blijven) rekenen.
waarin 720 miljoen beschikbaar is voor beide eisen.
Bij voorbaat hartelijke dank voor uw begrip en
Er gaat € 270 miljoen naar het PO om de
arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Daartegenover staat medewerking.
dat de regelingen bij ontslag zijn uitgekleed. Het
Onze BSO Ahoy van Kinderopvang Humanitas is 12
basisonderwijs is teleurgesteld dat het kabinet niet
december de hele dag geopend. Hun extra capaciteit is
opbouwt naar meer. De salarismaatregel door de
echter beperkt. U kunt informeren of er nog plek is bij:
versoberde ontslagvergoeding is een sigaar uit eigen
BSO Ahoy, Oranjestraat 72, 7051 AK Varsseveld. 0315doos.
231749 of 06-23254649.
Er gaat € 450 miljoen naar het basisonderwijs om de
www.kinderopvanghumanitas.nl
werkdruk te verlagen.
Dat begint echter met € 10 miljoen in 2018 en dat loopt
Agenda.
de komende jaren op. Het bedrag van € 450 miljoen
komt pas in 2021 beschikbaar. Het kabinet investeert te Dinsdag 5 december 2017, Sinterklaas.
Dinsdag 12 december 2017, staking.
laat, het is nu nodig om de werkdruk aan te pakken.
Donderdag 21 december 2017, de leerlingen zijn om
Een bezuiniging op onderwijs van € 60 miljoen
12.00 uur vrij en worden van 17.00 uur tot en met
opgelegd door het vorige kabinet is doorgeschoven
19.00 uur weer op school verwacht. Informatie volgt.
naar het nieuwe kabinet.
Wat een geweldige opbrengst! Kopers en verkopers
bedankt!
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