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Onderwerp: Landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. 
 
 
Beste ouders, 
 
U heeft het al in de media en in onze 2 laatste Nieuwsflitsen kunnen lezen: Op donderdag 30 en 
vrijdag 31 januari zijn er (weer) nationale stakingsdagen in het primair- en voortgezet onderwijs 
georganiseerd door de vakbonden. 
 
Ook wij zullen daar als laarkrachten van Het Baken weer met z’n allen aan deelnemen in de hoop dat 
de politiek wil investeren in een structurele verbetering van het basisonderwijs. Er is in december 
natuurlijk wel een CAO-akkoord gesloten over een salarisverhoging voor alle personeelsleden in het 
onderwijs. Op zich een mooi resultaat, maar die verhoging moet deels helaas betaald worden met 
eenmalig geld. Dat houdt dus in dat deze verhoging gedeeltelijk uit eigen schoolmiddelen betaald 
moet worden, waardoor we als basisschool in zijn geheel netto zelfs minder te besteden hebben dan 
vorig kalenderjaar. 
 
Er is ook weer geen geld vrijgekomen voor het formeren van kleinere klassen en het realiseren van 
betere voorzieningen voor leraren en kinderen. Ook zijn er geen afspraken gemaakt om de 
overbodige administratieve workload te verminderen. Structurele oplossingen om het steeds nijpender 
wordende lerarentekort op te lossen, zijn ook niet gevonden. Voor vervangingen is nu al geen externe 
kandidaat meer te vinden, uitzendbureaus vragen torenhoge tarieven en op verschillende scholen 
vertoont de reguliere groepsbezetting al forse gaten.  
 
Tot nu toe weten wij op Het Baken de vervangingen door de extra inzet van parttime werkende 
collega’s en vanwege het feit dat we jaren geleden al een ‘formatieve schil om de groepsbezetting 
heen hebben georganiseerd’ nog redelijk goed op te lossen. Maar dat wordt steeds lastiger vol te 
houden. Elders in ons dorp kiezen scholen al regelmatig voor de oplossing om klassen op te delen 
over andere groepen of zelfs helemaal naar huis te sturen bij ziekte van een leerkracht. Dit probleem 
is alleen op te lossen als de regering nu structurele maatregelen neemt. En geen kwaliteitsarme 
maatregelen zoals ‘de verlaging van de toelatingseisen op de PABO’ en ‘het toestaan dat 
onbevoegden structureel voor een klas mogen staan’.  
 
Het Baken zal op 30 en 31 januari dus volledig gesloten zijn. Wij gaan ervan uit dat we u door de 
vooraankondigingen in november en december tijdig genoeg hebben geïnformeerd over de staking, 
zodat u de opvang van uw kind(eren) al hebt kunnen regelen. We vinden het vervelend dat we u 
mogelijk weer organisatorische overlast bezorgen. We doen dit echter vooral omdat we de kwaliteit 
van het onderwijs aan uw kinderen blijvend op alle vlakken willen verbeteren. 
 
Ik hoop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Noorlander 
Directeur BS Het Baken 
 
 
 


