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Het nieuwe jaar.
De eerste schoolweek is alweer voorbij gevlogen. Er zijn al mooie maar
zeker ook minder mooie dingen gebeurd. We wensen iedereen het
beste toe.
LOVS toetsen
Twee keer per jaar worden de vorderingen gemeten met een
onafhankelijke toets. Daarom wordt er momenteel in de school druk
gelezen, gerekend en nagedacht. De kinderen gaan dus extra moe naar
huis. De resultaten van deze toetsen komen in het rapport van uw kind
en maken deel uit van de planning voor de komende periode.
Staking
De juffen en meesters luiden de noodklok! Het grootste probleem is
het steeds groter wordende leraren tekort. Zelfs in ons gebied begint
dit ernstiger vormen aan te nemen. Dat er weinig mensen juf of
meester willen worden ligt aan o.a. de werkdruk. In de schoolweken
moet er gewoonweg veel gebeuren, en dan zeker op administratief
gebied. Daarnaast verdienen leraren in andere onderwijssectoren meer
dan in het basisonderwijs. Dat is toch gek. Ze hebben allebei een HBO
opleiding gedaan en leren onze kinderen belangrijke dingen.
Onze leerkrachten denken er sterk over om ook te gaan staken. De
tijdelijke oplossing is geen duurzame oplossing. Dan is onze school
waarschijnlijk dicht op 30 en 31 januari. U hoort dat begin volgende
week van ons.
Meer lezen?
Onderaan deze Woldflits zit een brief van ons bestuur en van de
vakbond.

Giethoorn, 6 januari 2020.

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen
van scholen van Stichting Op Kop.

Betreft: Staking

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals u wellicht vanuit de school en/of de media hebt vernomen hebben de vakbonden een
landelijke staking uitgeroepen voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. Dit heeft mogelijk
gevolgen voor het onderwijs op de school van uw kinderen.
Staken is een individueel recht. Maakt de medewerker hier gebruik van dan geeft hij/zij gedurende
bovengenoemde dagen geen les. De lessen worden ook niet waargenomen door een andere
medewerker. Als de meerderheid van het team staakt is de school gesloten. Werkwilligen verrichten
dan andere werkzaamheden.

Stichting Op Kop steunt de doelen van de staken. Het tegengaan van de werkdruk en het
lerarentekort ( met als gevolg lesuitval dan wel geen gekwalificeerde medewerkers voor de klas) en
het dichten van de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs maken een structurele
uitbreiding van de financiële middelen voor het onderwijs noodzakelijk. De problemen worden
steeds groter: voor medewerkers en voor leerlingen en daarmee ook voor u als ouders/verzorgers.
Daarom steunt Stichting Op Kop de doelen van de staking. Daarbij realiseert de stichting zich dat
staken voor overlast zorgt voor de ouders/verzorgers. Toch hoopt zij op uw begrip en/of
ondersteuning. T.b.v. goed onderwijs voor de kinderen van nu en de toekomst!

In deze periode wordt op de scholen de stakingsbereidheid gepeild. Zo gauw er duidelijkheid is wordt
u vanuit de school geïnformeerd over het wel of niet uitvallen van de lessen. Door de vroegtijdige
aankondiging gaat de stichting ervan uit dat u passende maatregelen voor de opvang van uw
kind(eren) kunt treffen. Mocht dit echt niet lukken dan kunt u contact zoeken met de school. We
hopen op uw begrip te mogen rekenen! Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de
(cluster)directeur van de school.

Ik hoop u met deze brief afdoende en tijdig te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Alberto Boon (directeur-bestuurder)
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