
 

 

 

Aan ouders en verzorgers van leerlingen op de Tangent scholen 

 

Tilburg, 24 maart 2018 

 

Onderwerp: staking op school op 13 april 2018 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Op 13 april a.s. is er een staking van juffen en meesters op de basisscholen in Brabant en omstreken. 

De juf of meester van uw kind(eren) heeft het recht te staken en zal dat aan de directeur melden. Als 

er veel teamleden op school staken gaat de school dicht. In het geval dat weinig teamleden staken 

dan blijft de school open. De school zal u zo snel mogelijk informeren hierover. 

Als de school staakt bent u zelf verantwoordelijk voor de opvang van uw kind(eren). Het kan zijn dat 

de Buitenschoolse opvang bij u in de buurt extra opvang biedt. De kosten daarvan zijn voor uw eigen 

rekening. Voor vragen hierover kunt u bij de directeur van de school of de opvang zelf terecht. 

De juf of meester van uw kind(eren) hoopt dat de staking helpt bij het bereiken van meer personeel 

op school, zodat het onderwijs en de begeleiding van uw kind(eren) verbetert. Zij willen ook graag 

meer salaris. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze aan de directeur stellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het College van Bestuur van Tangent 

 

Alina Kuiper     Toon Godefrooij 

 

 

Op de achterzijde vindt u extra informatie vanuit Berkeloo 



 

 
 

Berkel-Enschot, 27 maart 2018 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s)  
 
Aansluitend bij de brief over de staking van Stichting Tangent kan ik u mededelen dat de 
stakingsbereidheid op basisschool Berkeloo dusdanig groot is dat wij de school op vrijdag 13 april 
sluiten. De leerlingen zijn die dag dus vrij.  
De school heeft genoeg lesuren per jaar ingepland om niet onder de wettelijk bepaalde grens van het 
aantal uren te komen. 
Wij hopen op uw begrip voor het doel van de stakingsactie;  “Minder werkdruk en meer salaris”. 
Inmiddels heeft de minister wel al gelden voor werkdruk verlichting beschikbaar gesteld. Hiermee 
kunnen personeelsleden i.s.m.  directie en MR gaan bekijken welke maatregelen op school kunnen 
bijdragen aan de werkdrukverlichting. 
De school zelf regelt tijdens de stakingsdag geen opvang voor de kinderen maar werkt hierin wel 
samen met Humanitas, zie brief hieronder. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
Rob Voogt 
Interim directeur basisschool Berkeloo 
 
 
 
Kinderopvang Humanitas opent deuren tijdens staking basisonderwijs 
De stakingen in het basisonderwijs zijn voor veel werkende ouders een extra zorg. Kinderopvang 
Humanitas helpt ouders graag met het opvangen van deze onverwachte vrije dagen voor de 
kinderen. BSO Berkeloo is op stakingsdagen daarom de hele dag open. Zowel klanten als ouders die 
nog geen klant zijn kunnen hun kind brengen op basis van een knipkaart. De stakingsopvang is gratis 
wanneer je op deze dag al opvang afneemt en een contract hebt voor BSO inclusief vakantieopvang. 
  
Indien je gebruik wilt maken van dit aanbod is het belangrijk om tijdig afspraken te maken met de 
buitenschoolse opvang. Daarnaast hebben bestaande klanten voorrang op ouders die nog geen klant 
zijn. Heb je interesse, maar gaat jouw kind nog niet naar de BSO? Bel dan 0900 – 5 10 15 20. 
   
Met vriendelijke groet, 
  
Ingrid Hermans, Locatiemanager 
Kinderdagverblijf Pepino 
Buitenschoolse Opvang Berkeloo 
Peuterspeelzaal Peuterplaza 
  
Kinderopvang Humanitas 
M 06 – 47 13 60 84 
www.kinderopvanghumanitas.nl 

http://www.kinderopvanghumanitas.nl/

