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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Ouderavond 3 jarige stamgroepen
Vanavond hebben we een ouderavond waarin we met u ingaan op de keuze die we voor het komend
schooljaar hebben gemaakt: driejarige stamgroepen.
We gaan vanavond in op de vragen die u heeft gesteld naar aanleiding van onze uitnodiging.
En we geven inzicht in de wijze waarop we tot deze keuze zijn gekomen.
Wat onze drijfveren zijn en wat de praktische uitwerking daarvan is.
We hopen u te zien vanavond. U kunt zich nog steeds aanmelden of mail naar directie@startnest.nl.

Goed nieuws over de cao onderhandelingen
Het is u vast niet ontgaan: de cao onderhandelaars in het primair onderwijs hebben een akkoord bereikt.
Het is nog niet helemaal rond want de PO-raad en de vakbonden zijn nu hun achterban aan het peilen. Als
deze ook instemmen met het bereikte akkoord, dan worden de voorstellen die in de nieuwe cao staan van
kracht.
Wij, het primair onderwijs en de ouders van de kinderen in het primair onderwijs, hebben stevig van ons laten
horen het afgelopen jaar. Mede door uw steun hebben we nu dit akkoord.
Heel hartelijke dank daarvoor.
We hebben dit gedaan omwille van een rechtvaardige beloning voor alle werknemers, het tegengaan van het
lerarentekort en in het belang van de kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen.
De PO-Raad en vakbonden hebben de afgelopen periode de gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen om
tot een onderhandelaarsakkoord te komen waarbij zij maximaal gebruik hebben gemaakt van de financiële
ruimte die er is. Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere werknemers hebben meegedacht en hun
input gegeven.
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Onder druk van de acties is 270 miljoen euro extra
beschikbaar gesteld voor de salarissen van leraren. Dat
bedrag is niet voldoende om de salariskloof met het
voortgezet onderwijs compleet te overbruggen. De politiek
is nu weer aan zet om het salaris in het primair onderwijs
echt op een gelijkwaardig niveau te brengen. Dit is nodig
om het lerarentekort in het primair onderwijs het hoofd te
bieden.
De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:
• In de nieuwe cao komt een nieuw loongebouw en functiebeschrijvingen voor leraren die recht doen aan
de complexiteit van lesgeven in het primair onderwijs;
• De 270 miljoen euro is in het loongebouw ingezet voor de lerarenschalen, vooral daar waar de salariskloof
met het voortgezet onderwijs het grootst is;
• Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal;
• Daarbovenop krijgen alle werknemers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1 september
2018;
• Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe
maandsalaris;
• Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar
rato van de aanstelling);
• Er komt meer professionele ruimte voor de schoolteams;
• Voor vervanging bij zieke leraren geldt de ketenbepaling niet langer.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Maandag 4 juni t/m vrijdag 15 juni
Cito/LVS toetsen
Dinsdag 12 juni
Ouderavond
Maandag 18 juni 8.45-9.15 uur
Weekopening
Dinsdag 19 juni
Schoolfotograaf groep 8
Dinsdag 3 juli
Rapporten
Donderdag 5 juli 14.30-15.15 uur
Weeksluiting
Donderdag 5 juli
Rapporten
Vrijdag 6 juli
Oudercafé Mediawijs 8.45-10.00
Dinsdag 10 juli
Stamgroepwisselochtend
Woensdag 11 juli
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
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Nationale Buitenspeeldag woensdag 13 juni
Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Daarom organiseren Jantje
Beton en kinderzender Nickelodeon al meer dan 10 jaar de nationale Buitenspeeldag. Die dag maken we van
Nederland één grote speelplek!
Doe je ook mee? Dit jaar is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 13 juni.
In Uithoorn organiseert Videt op het schoolplein van 't Startnest allerlei activiteiten zoals voetbal,
bamboestieken, tennisspelen en boogschieten. Ook staat er een stormbaan luchtkussen. Genoeg te doen dus!
Nickelodeon gaat deze middag letterlijk op 'zwart', om kinderen te stimuleren hun heil buiten te zoeken.
Voor wie: alle kinderen
Waar:

schoolplein van 't Startnest

Wanneer: woensdag 13 juni van 14.00 tot 16.00
Kosten:

geen!

Zie ook: https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/de-buitenspeeldag/over-de-dag
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