Staking 15 maart aanstaande
Wij doen mee !!
’s Heerenberg, 28 febr. 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Op vrijdag 15 maart 2019 wordt er niet alleen op de scholen voor primair onderwijs, maar
ook in andere onderwijssectoren, gestaakt.

Het team van de Mariabasisschool heeft besloten deel te nemen aan de staking.
De kinderen zijn die vrijdag vrij.
U hebt mogelijk in nieuwsberichten gehoord over het tekort aan leerkrachten. Het aantal
nieuwe leerkrachten dat (bijna) is afgestudeerd aan de PABO is veel te klein om de
(natuurlijke) uitstroom van leerkrachten op te vangen. Het tekort aan leerkrachten werd al
jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende regeringen niet genoeg gedaan
om dit dreigende tekort op te vangen. Op school hebt u hier tot voor kort niet veel van
gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak binnen de school opgelost. U zult
wellicht wel hebben gemerkt dat er veel wisselende invalkrachten in de school aanwezig
waren. Dit kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs onder druk komt te staan.
Daarnaast is werken aan de verbetering van het salaris en het structureel terugdringen van
de werkdruk ook broodnodig om jonge mensen te motiveren om te kiezen voor een mooie
baan in het onderwijs.
Wij zijn nu wel op een punt aangekomen waarop we een duidelijk signaal af moeten geven.
Belangrijk is dat beleidsmakers in Den Haag zorgen voor een echte, structurele investering
om de kwaliteit van het onderwijs aan uw en onze kinderen te kunnen garanderen. Daarom
hebben de teamleden onderstaande petitie getekend.
Wij hopen dat u onze actie wilt ondersteunen, want het gaat om kwalitatief goed onderwijs,
nu en in de toekomst. Onze vraag aan u is, om de petitie ook te ondertekenen.

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/
Als u de woonplaats wilt intikken dan werkt het met Heerenberg (de ’s wordt automatisch ingevuld.)

Met vriendelijke groet,
Team Mariabasisschool

