Abbenbroek, 17 oktober 2019
Betreft: landelijke onderwijsstaking 6 november 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Woensdag 6 november a.s. organiseren de onderwijsvakbonden (AOb, AVS, CNV, FNV en FvOv) een
staking voor het primair en voortgezet onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen primair
onderwijs van Voorne-Putten, Rozenburg en Maassluis hebben hun steun uitgesproken voor een
staking. Alle scholen zullen daarom deze dag gesloten zijn.
Investeren in leerkrachten
De continuïteit van goed onderwijs is in gevaar. Een groeiend lerarentekort zal op termijn voor flinke
problemen gaan zorgen. Daarom vinden wij het belangrijk om te blijven investeren in het behoud en
opleiden van (nieuwe) leerkrachten. Om het lerarentekort tegen te gaan, hebben we als
samenwerkende besturen een project opgezet met de passende naam: ‘Krapte op de arbeidsmarkt’.
Per september leiden we een tiental zij-instromers op tot leerkracht en begin 2020 volgt een tweede
groep. Ook zijn we via trajecten al enkele onderwijsassistenten aan het opleiden tot leerkracht. En
zorgen we voor opleidingsplaatsen voor PABO studenten en willen we die graag na diplomeren een
baan bieden binnen onze besturen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het behoud van ons
huidig personeel en investeren we in hun ontwikkeling met het aanbieden van opleidingen,
studiedagen en inspiratiebijeenkomsten. Maar dit alles kost tijd en geld waarvoor we de steun van de
overheid hard nodig hebben.
Ook de salariëring is een urgent vraagstuk. Een investering van de overheid voor een betere beloning
voor alle personeel en het verkleinen van loonverschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs
is noodzakelijk om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken en te houden.
Vervanging bij ziekte
Voorts speelt het groeiend lerarentekort bij de vervanging van zieke medewerkers. Daarom hebben
de directeuren tijdens een recente tweedaagse afgesproken in eigen wijk en gemeentebreed met
elkaar overleg te plegen. Dit vergroot namelijk de kans op vervanging en is daarom een groot
voordeel. Alleen wanneer er echt geen oplossing te vinden is, zijn wij genoodzaakt uw kind(eren)
naar huis te sturen. Uiteraard zullen de scholen u als ouder(s)/verzorger(s), waar dat kan, zo goed en
snel mogelijk hierover informeren, zodat u zelf de opvang voor uw kind(eren) tijdig kunt regelen. De
directeur van de school is hierin altijd uw eerste aanspreekpunt.
Willen we uw kind(eren) nu en in de toekomst kwalitatief goed onderwijs blijven bieden, dan zullen
we met elkaar de ernst van de situatie richting de overheid duidelijk moeten blijven maken. Wij
respecteren het stakingsrecht van iedere medewerker en bieden hen de mogelijkheid om aan de
stakingsbijeenkomst op 6 november deel te nemen. Mocht u deze dag niet in opvang voor uw
kind(eren) kunnen voorzien, neemt u dan contact op met de school. Met elkaar bekijken we de
opvangmogelijkheden voor uw kind(eren).

Wij hopen op uw begrip en mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de directeur van uw
school.
Met vriendelijke groet,
Ingrid van Doesburg, voorzitter college van bestuur Onderwijsgroep PRIMOvpr en ST-SWSVPR
Henk de Kock, directeur bestuurder VCO De Kring
Harry Timmermans, directeur-bestuurder Stichting Floréo

