
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er wederom een staking aangekondigd door de 
bonden. Ook dit keer zal de school hier actief aan deelnemen. Op donderdag 30 januari was 
er al een studiedag gepland. Maar ook vrijdag 31 januari wordt er geen les gegeven. 

We snappen dat er, na de berichten in de media en het sluiten van een CAO-akkoord, vragen 
zijn over de achtergrond van de huidige staking, wat er al bereikt is en wat we willen 
bereiken. Natuurlijk zijn we blij dat de politiek in actie lijkt te komen, maar de toezeggingen 
tot nog toe zijn onvoldoende structureel. Het grootste gedeelte van het geld dat nu in het 
CAO-akkoord wordt toebedeeld was al eerder aan het (basis-) onderwijs toegezegd. Dit is 
helaas onvoldoende om de problemen die er zijn het hoofd te bieden. 

Waarom staken we? 

We zien dat de nood in het basisonderwijs heel hoog is. Het lerarentekort is groot en als we 
niets doen verspreidt het zich razendsnel. De kwaliteit van ons onderwijs staat hierdoor nu al 
onder druk. Dat merkt u op dit moment nauwelijks, omdat wij tot nu hebben kunnen 
voorkomen dat we klassen naar huis hebben moeten sturen. Maar het gaat wel ten koste 
van andere activiteiten binnen onze school en het kost ons, achter de schermen, heel veel 
tijd en energie. Het vinden van vervangers bij ziekte, of voor het invullen van vacatures, gaat 
zeer moeizaam. Als deze problematiek aanhoudt dan is de kans zeer groot dat u als ouder 
vaker zult worden geconfronteerd met het verzoek om kinderen thuis te houden. Sterker 
nog, een doemscenario is dat kleinere scholen, zoals de onze, om zullen vallen op het 
moment dat zij meerdere vacatures niet kunnen invullen. Zover willen wij het, als het aan 
ons ligt, niet laten komen.  

Het doel van de staking is om het vak van leerkracht in het basisonderwijs weer aantrekkelijk 
te maken. Belangrijk hiervoor is dat de beloning van leerkrachten binnen het primair 
onderwijs in overeenstemming moet zijn met de rest van de arbeidsmarkt. De lage beloning 
is één van de belangrijkste factoren van het huidige lerarentekort in het basisonderwijs. Om 
een voorbeeld te geven, leerkrachten met een vergelijkbare opleiding kunnen in het 
voortgezet onderwijs vanaf instroom meer geld verdienen en hebben meer 
doorgroeimogelijkheden. Met de huidige achterstand in arbeidsvoorwaarden binnen het 
primair onderwijs is het onmogelijk om het lerarentekort in de aankomende jaren op te 
lossen. Een andere belangrijke reden voor het lerarentekort is de hoge werkdruk in het 
gehele onderwijs.  

In het basis- en speciaal onderwijs staken we daarom voor: 

 structureel geld om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet 
onderwijs te dichten 

 structureel geld om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend 
personeel en schoolleiders te verbeteren 

 Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om 
de achterstand in te halen.  

Hier heeft de politiek nee tegen gezegd zonder een goede en alternatieve oplossing te 
bieden. In de media ziet u berichten voorbij komen waardoor het lijkt alsof er wél 
oplossingen aangedragen worden. Deze oplossingen zijn echter niet structureel en niet 
drastisch genoeg om het probleem het hoofd te bieden. De alternatieven gaan deels over 
het opvangen van kinderen, bijvoorbeeld door het tijdelijk toestaan van een 4-daagse 



schoolweek of het inzetten van onbevoegd personeel. Deze alternatieven hollen de kwaliteit 
van het Nederlandse onderwijs uit. Als we hiermee akkoord gaan, zijn de maatschappelijke 
problemen op lange termijn niet te overzien. En daarvoor blijft het onderwijsveld aandacht 
vragen. 

 

Wat gebeurt er op 30 en 31 januari 2020? 

De bonden zijn hard bezig met het organiseren van verschillende regionale activiteiten. Door 
het hele land worden bijeenkomsten, protestmarsen en andere activiteiten georganiseerd.  
De leerkrachten kiezen zelf aan welke activiteit ze willen deelnemen. 

We hopen nog steeds dat de politiek gaat inzien hoe groot de noodzaak is om te investeren 
in het primaire onderwijs. Natuurlijk blijven we ons realiseren dat we, door de school te 
sluiten, een beroep op uw flexibiliteit doen. We blijven daarom hopen op uw support en 
ondersteuning, maar als er geen veranderingen plaatsvinden dan zien we het somber in voor 
de komende jaren. Wij hebben daarom de hulp van de politiek en van u nodig.                             
We hopen u hiermee in ieder geval voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.   

Vriendelijke groet, 

Mede namens het Bestuur en de leerkrachten,                                      
Ed Bossong 


