
 
 
  
 
 
 

7 september 2018 

het Toetertje 
Agenda    6 september 

 7 september 

 12 september 

 20 september 

 25 september 

 9 oktober(avond) 

 12 oktober 

 15-19 oktober 

 23 oktober 

 Ouderavond 

 Bezoek molen de Korenbloem groep 7-8 

 School dicht i.v.m. staking  

 High tea 

 Studiedag voor het team, leerlingen zijn vrij 

 Nacht op het dak groep 7-8 

 Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

 Herfstvakantie  

 Schoolfotograaf  

   

Staking   Opnieuw vragen wij uw aandacht en steun voor een stakingsdag. We hebben in 
2017 al een prikactie (27 juni) en 2 stakingsdagen (5 oktober en 12 december) 
achter de rug. Vervolgens is er een estafettestaking ingezet waarbij alle provincies 
na elkaar een dag staken. Op woensdag 12 september zijn de provincies Zuid-
Holland en Zeeland aan de beurt.  
Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties verenigd zijn, blijft 
druk uitoefenen op de politiek in het belang van het onderwijs.  
Er is sinds de start van de acties wel iets gebeurd. Er is structureel 450 miljoen 
Euro beschikbaar gesteld voor werkdrukvermindering. Er is een 
onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe –kortdurende- CAO waarin een begin 
wordt gemaakt met het optrekken van lerarensalarissen in de richting van het 
salarisniveau in het voortgezet onderwijs.  
Het door de overheid beschikbaar gestelde bedrag van 270 miljoen Euro is echter 
niet voldoende. De lerarensalarissen in het primair onderwijs blijven te ver achter 
ten opzichte van het voortgezet onderwijs, waardoor het vak niet aantrekkelijk 
genoeg is. In de nabije toekomst verwachten we een serieus lerarentekort met 
alle gevolgen van dien.  
Op onze school was dit het afgelopen schooljaar al merkbaar bij het zoeken naar 
vervanging voor zieke medewerkers. Dat betekent dat bij ziekte van leerkrachten, 
groepen soms moeten worden verdeeld, opgevangen worden door een 
onderwijsassistent of zelfs vrijaf krijgen. We willen niet dat kinderen langdurig 
zonder leerkracht komen te zitten.  
Wij zullen daarom nogmaals een duidelijk signaal moeten afgeven. De 
actiebereidheid is groot. Vele medewerkers zullen gebruik maken van hun 
stakingsrecht en gehoor geven aan de oproep van vakbonden en werkgevers om 
te staken.  
Dit betekent dat ook onze school op woensdag 12 september gesloten is.  
 
Staken is een middel waar we niet graag naar grijpen. Nu stoppen met 
actievoeren betekent echter dat door een tekort aan leerkrachten, de kwaliteit 
van het onderwijs achteruit zal gaan. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat u 
(samen met heel veel andere ouders in Nederland) geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van deze actiedag. Dat betreuren wij, maar vragen begrip voor het feit 
dat dit middel voor ons op dit moment de beste manier is onze zorgen over het 
onderwijs aan huidige en toekomstige leerlingen onder de aandacht te brengen. 
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Ouderavond     Afgelopen donderdag is de ouderavond geweest. Een positieve avond. Wij vinden 
het als team heel fijn dat u vertrouwen heeft in ons en de onderwijsontwikkeling 
waar wij achter staan.  
 
Via deze weg danken we nogmaals de AC en MR ouders voor hun inzet vorig jaar. 
De nieuwe AC ouders en MR ouder, bij deze van harte welkom. 
 

   

Hulp  Beste ouders 
De vader en moeder van onze leerling Souhaeb (groep 2) zijn dit hele schooljaar 
druk bezig met hun inburgering. Nu is dat op dinsdag tot 17.00 uur en woensdag 
tot 14.00 uur. Via vluchtelingenwerk is aan de school gevraagd of er een 
mogelijkheid is tot opvang. De vraag aan u is weet iemand een 
opvangmogelijkheid op Brouwershaven of is iemand bereid om Souhaeb op te 
vangen op dinsdag en/of woensdag. 
Reacties kun je doorgeven aan Jannie Kunst ( j.kunst@obase.nl  0630470378)  

   

Samuel  Afgelopen week zijn Samuel en zijn familie verhuisd naar Middelburg. We wensen 
Samuel veel succes op zijn nieuwe school. 

   

Schoolgids   Als bijlage zenden we de schoolgids van 2018-2019 mee. 
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