Uithoorn, 13 september 2017

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De actiegroep “PO in actie” heeft samen met de vakbonden, ondersteund door de werkgeversorganisatie
“de PO-raad”, donderdag 5 oktober uitgeroepen tot landelijke stakingsdag in het primair onderwijs.
Met deze staking willen alle betrokken partijen dat de problemen in het primair onderwijs serieus worden
genomen. De uitspraak dat er een substantieel bedrag voor het primair onderwijs wordt vrijgemaakt
vinden de partijen te weinig concreet. Er bestaat te weinig vertrouwen en daarom wordt 5 oktober een
stakingsdag.
Deze actie wordt gehouden omdat de kwaliteit van ons onderwijs onder druk staat door te hoge werkdruk
en achterblijvende arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten in het primair onderwijs.
Het bestuur van ’t Startnest onderschrijft het belang van structurele verbeteringen in het primair
onderwijs. We betreuren wel de stakingsvorm omdat hiermee ouders en kinderen worden getroffen.
Dat neemt niet weg dat onze leerkrachten recht hebben om mee te staken. De school zal om die reden
dan ook gesloten zijn op 5 oktober.
Wij informeren u hier tijdig over zodat u de tijd heeft om opvang voor u kind(eren) te regelen. Het bestuur
verzoekt de ouders vriendelijk doch dringend om zelf deze opvang te organiseren, waarmee u begrip
toont voor de benodigde kwaliteitsverbetering van het primair onderwijs.
Als het u echt niet lukt om opvang voor de hele schooldag op 5 oktober te regelen, kunt u contact
opnemen met onze directeur Anke de Graaf (via mail: a.degraaf@startnest.nl).
Belangrijk om te vermelden is dat door het wegvallen van deze lesuren onze kinderen nog steeds
voldoende onderwijstijd krijgen dit jaar conform de eis van de inspectie.
Het feit dat de school sluit betreuren we, maar we hopen dat het bijdraagt om de kwaliteit van het
onderwijs ook in de toekomst te kunnen waarborgen voor onze kinderen.

Met vriendelijke groet,
Katelijne Kuipers
Voorzitter bestuur Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn
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