
 

 
 

Aan de ouders / verzorgers 

van DeBasisFluvius 
 
 

 
  

  
 

Datum 7 januari 2020 Uw kenmerk  -- Ons kenmerk
 

20-002 

Behandeld door S. Veltmaat/Y. Visser Doorkiesnummer 026 7600 900  
Onderwerp Onderwijsstaking 30 en 31 januari 2020 

 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Op 30 en 31 januari organiseren de vakbonden een landelijke stakingsdag voor de leraren in het basis- 
en voortgezet onderwijs. Een aantal van de leraren van de school van uw kind(eren) staakt ook. Hoe de 
school met deze staking omgaat en welke gevolgen dit heeft, hoort u van de school.  
 
Wij willen u via deze brief laten weten dat wij de staking steunen. Omdat het bijzonder is dat een 
werkgever een staking steunt, willen wij u ook uitleggen waarom.  Alhoewel de PO-Raad en de 
vakbonden hun handtekeningen onder het onderhandelaarsakkoord hebben gezet voor de nieuwe cao 
voor het primair onderwijs, zijn de structurele problemen binnen het primair onderwijs nog niet 
opgelost. Het is ons inziens nodig de boodschap vol te houden dat de rek binnen het PO er uit is. Dat 
voldoende gekwalificeerd onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel met goede 
arbeidsvoorwaarden én goede arbeidsomstandigheden noodzakelijk zijn om de goede dingen voor 
kinderen te kunnen blijven doen.  
 
Als schoolbestuur voeren en bevorderen we de discussie die binnen de scholen over hoe het onderwijs 
anders en kwalitatief tenminste even goed vormgegeven kan worden. Schroom niet om uw goede 
ideeën hierover te delen op de school van uw kind(eren).  
 
Samen sterk. Samen voor prachtig onderwijs. Een enorme uitdaging nu de euro en menskracht schaarste 
zo groot is. Goed onderwijs is de basis voor de toekomst van elk kind én van onze samenleving.  
Daarom gaan we door en vinden we een weg. De één door te staken, de ander door te werken aan 
(deel)oplossingen die we zelf kunnen realiseren of door gewoon goed onderwijs te blijven geven dan wel 
mogelijk te maken. 
 
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet,  
Sylvia Veltmaat & Yvonne Visser 
College van Bestuur DeBasisFluvius 


