Betreft
Datum

: Staking 12 september 2018
: 31 augustus 2018

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Op 12 september is de regio Zuid-Holland aan de beurt voor de estafettestaking in
het onderwijs.
Hier zijn al twee stakingsdagen aan vooraf gegaan. Er zijn al veel resultaten geboekt,
maar nog niet alle doelen zijn bereikt.
Met de voorgaande stakingsdagen hebben we de school gesloten.
Staken is een individueel recht waar we niet aan kunnen en willen tornen.
Twee collega’s, juf Carolien en juf Valeska, hebben aangegeven om gebruik te
maken van hun individuele recht om te staken en namens het team naar Rotterdam
te gaan om de manifestatie bij te wonen.
Een van de doelen is werkdrukverlaging. Vanuit die gedachte kunnen we op 12
september de kinderen van beide groepen niet verdelen over de aanwezige groepen;
het zou immers een werkdrukverhoging betekenen op een dag waarop we juist gaan
voor werkdrukverlaging.
Vervanging is niet te realiseren. We geven de kinderen van de groepen 5 en 6 op 12
september dus vrij.
We beseffen ons dat het lastig is en ook vreemd kan overkomen wanneer u als ouder
twee kinderen op school heeft waarvan er 1 wel naar school moet en de ander niet
vanwege de staking. Desondanks hopen we dat er begrip zal zijn.
Mocht het thuis echt problemen geven in opvang, dan kunt u uw kind naar school
sturen; we vangen uw kind dan in een andere groep op. We hopen natuurlijk dat dit
niet het geval zal zijn.
Dat de andere collega’s geen gebruik maken van het individuele recht om te staken,
betekent niet dat zijn de actie niet meer steunen. Het volledige team staat nog steeds
achter de actie en de doelen die vooraf zijn omschreven. Zij maken een andere
keuze om aandacht te vragen voor de eisen van het onderwijs.
Die dag zullen zij dat zeker kenbaar maken in de wijze waarop er les gegeven gaat
worden.
Vriendelijke groet,
Wilfred Simons en Eva van Essen
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