
 
 

Aan de ouders van de leerlingen van basisschool St Gerardus 

 

 

Onderwerp: stakingsdag 12 december gaat definitief door. 

 

Weebosch, 06-12-2017 

Beste ouders, 

 

Middels deze brief informeer ik u over de stakingsdag van 12 december a.s.  

Gisteren is een definitieve stakingsoproep gedaan door ‘PO (primair onderwijs) in actie’.  

 

Wat betekent dit voor onze school, St Gerardus:  

 

Nagenoeg het hele team van de Gerardusschool geeft gehoor aan de stakingsoproep.  

Daarmee is duidelijk dat de school op 12 december helemaal gesloten zal zijn en dat uw 

kinderen die dag niet terecht kunnen op school.  

Ouders van kinderen die de BSO al bezoeken kunnen die dag een beroep doen op opvang 

bij BSO Nummereen Kinderopvang. I 

info@nummereen.nl 

 

Waarom wordt er gestaakt?  

 

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld 

over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het 

primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen te laat. Het 

kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren. De 

werkdruk in het onderwijs is hoog, zeker ook op de Gerardusschool.  

 

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het 

verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 

miljoen nodig is om de salarissen van de leraren meer gelijk te trekken met het salaris 

van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en 

dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om het 

onderwijs op het gewenste peil te houden. 

 

Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 

gaat het voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier 

onaangenaam door verrast.  

 

De onderwijsorganisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een 

gesprek gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. Ze hebben daarbij 

een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten 

uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 
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1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de 

werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.  

 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het 

werk neer te leggen. Wij zullen onze leerkrachten die willen staken hiertoe dan ook in de 

gelegenheid stellen.   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team basisschool St Gerardus 


