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Staken of niet?
Op woensdag 14 februari 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Nederland een
dag staken.
o

Hoewel wij achter het doel van de acties staan, gaan de meeste leraren van onze school op 14
februari niet te staken. Uw kinderen kunnen gewoon naar school gaan.

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basis- speciaal basis- en
(voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de
toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de
werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het
kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om
goede oplossing te realiseren.
De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven
vestigen op de problemen. De partijen hebben daarom afgesproken om estafetteacties te
organiseren. Die acties beginnen op 14 februari in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De
organisaties betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te
voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).
De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met
burn-outklachten. Vergeleken met andere beroepsgroepen is dit erg hoog. De enorme werkdruk en
de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel
leraren zijn gestopt of uitgevallen. Daarnaast zijn er te weinig nieuwe leraren bijgekomen. Dit heeft
als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal
gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek
is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke
klas een leraar kunnen vinden.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te
leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat
werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel,
omdat de nood nog steeds hoog is.
De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op
onze school kunnen blijven rekenen!
Vriendelijke groet,
Het team van de Dr. Algraschool
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Personeel:
Helaas gaat Tjitske van Akker onze school verlaten. Zij heeft per 1 april a.s. een baan aanvaard bij
vereniging Meilân. Tjitske wordt directeur van samenlevingsschool ‘Bloei’ in Terherne en Terkaple.
Heel jammer voor de kinderen in groep 1/2c en voor de school.
We zijn wel dankbaar dat er vervanging voor haar gevonden is. Miranda van Dorp is woensdag
verhuisd van Maassluis naar Burgum. Zij is bereid om tot de zomervakantie op maandag en dinsdag
aan groep 1/2c les te gaan geven. In een volgende nieuwsbrief stelt zij zich voor.

Parro
De Parro gespreksplanner is volop in gebruik voor het inschrijven van de tien minuten gesprekken. U
heeft van de leerkracht een agenda bericht via Parro gekregen.
Via het agenda item kunt u dan rechtstreeks inschrijven voor een tijdstip naar keuze.
Het inschrijven begon donderdag 1 februari om 15.00 uur voor ouders met meerdere kinderen op
onze school en op vrijdag 2 februari om 15.00 uur voor de overige leerlingen. U kunt zich inschrijven
tot dinsdag 6 februari 18.00 uur.
Ouders die op 8 of 13 februari niet van 15.00 – 18.00 uur op school kunnen komen, mogen met de
leerkracht afstemmen. In overleg is een ander tijdstip en andere datum mogelijk. Sommige
leerkrachten kunnen op avond op school komen maar niet alle leerkrachten zijn in de gelegenheid
om dat te doen.
Heeft u nog vragen, kunt u gerust langskomen bij juf Martine (groep 7a).

Naschoolse activiteiten
Op 5, 12 en 19 februari wordt door ‘Blijkraal’ voor de groepen 3 t/m 8 een creatieve
naschoolse activiteit georganiseerd. Opgeven kan op www.blijkraal.nl of via mail naar
info@blijkraal.nl.
Nieuws van buiten de school
In de bijlagen treft u informatie over “Mondzorg voor kids”. Tevens is een brief met vragen
toegevoegd. Deze brief peilt de behoefte onder ouders voor gratis mondzorg. De brief kunt u tot de
voorjaarsvakantie bij de leerkracht van uw kind inleveren. Wij sturen ze daarna door.

Belangrijke data
11 februari: Schoolkerkdienst om 9.30 uur
5, 12 en 19 februari: Naschoolse activiteiten door BlijKraal
23 februari: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
5 maart: Studiedag voor heel PCBO Leeuwarden, alle kinderen zijn vrij
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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