Een betere toekomst voor het onderwijs én onze kinderen
Geachte ouder(s) / verzorger(s) van obs De Sleutel,
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat het rommelt binnen onderwijsland. Binnen het
basisonderwijs is de werkdruk te hoog en blijven de salarissen achter. De in februari 2017
opgerichte landelijke actiegroep PO in Actie verwoordt in een manifest kort en krachtig de
knelpunten zoals die op dit moment door leerkrachten in het basisonderwijs ervaren worden
(https://www.poinactie.nl/)
Ook wij, leerkrachten van obs De Sleutel staan vierkant achter het manifest van PO in Actie
en horen bij diegenen die zich hard willen maken voor werkdrukverlaging en een eerlijk loon
in het primair onderwijs. Op deze manier maken wij het werken in het basisonderwijs
toekomstbestendig. Een plek waarin weer steeds meer mensen wíllen werken en er ook in
goede gezondheid kunnen blijven werken. Een eerlijk loon in het primair onderwijs is een
blijk van waardering voor het beroep van leerkracht. Socioloog Judith Elshout: “Mijn
onderzoek naar bronnen van waardering en zelfrespect, waarop ik vorig jaar promoveerde,
laat zien hoe de status van het leraarschap kan stijgen. Daarvoor is een hogere beloning nodig.
Niet alleen vanwege de centen, maar bovenal als blijk van waardering.” (de Volkskrant, 1 juni
2017)
Om dit te kunnen bewerkstelligen zal in het regeerakkoord rekening moeten worden
gehouden met de volgende punten:
-verbetering van de groepsgrootte in combinatie met de zorgzwaarte;
-voldoende handen in de klas en school;
-minder administratieve last voor de leerkrachten;
-gelijke salarissen in PO en VO (tweedegraads).
Op 27 juni wordt in heel Nederland op veel scholen actie gevoerd tegen de werkdruk in het
onderwijs en voor een beter salaris. De actie houdt in dat er tussen 8.30 uur en 9.30 uur geen
les gegeven wordt. Teamleden van obs De Sleutel doen mee aan de actie.
Mocht u, net als de teamleden van obs De Sleutel, vinden dat de werkdruk omlaag en de
salarissen omhoog moeten om zo de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren en
toekomst bestendig te maken, dan kunt u de petitie van PO in Actie tekenen op
www.pofront.nl/petitie
Met deze actie hopen we erger te voorkomen, zoals nog vollere groepen, onbevoegd
onderwijzend personeel of kinderen die we niet één uur, maar een hele dag naar huis moeten
sturen omdat er geen leerkrachten zijn.
We willen van u als ouders vragen om uit solidariteit met de actie uw kind een uur later naar
school te brengen of sturen. Omdat alle leerkrachten van obs De Sleutel mee doen aan de actie
willen wij u ook uit praktisch oogpunt vragen voor dit uur zelf opvang te regelen. Mocht dat
echt niet lukken, neemt u dan even voor vrijdag 23 juni contact op met Gert Katerberg,
directeur van de school.

Met vriendelijke groet,
Team obs De Sleutel

