
 
 
  
 
 
 

 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                          25 januari 2019 

het Toetertje 

 

Agenda    01 februari 

 11 maart  

 15 maart  

 Studiedag, de leerlingen zijn vrij 

 Studiedag, de leerlingen zijn vrij 

 Stakingsdag  

   

Schoolfruit  

 

 Voor het schoonmaken en verdelen van het fruit zoeken we hulpouders voor de 
woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. 
Dit mag al om 8.30 uur klaargemaakt worden. Ook bij “moeilijk” (ananas) fruit is 
de middenbouw en bovenbouw hulp welkom. Ook dit mag dan al om 8.30 uur 
klaargemaakt worden. Bij veel aanmeldingen 
kunnen we het een beetje verdelen 
 
Het fruit aanbod voor volgende week: 
Voor de midden en bovenbouw graag dus wat 
hulp op de vrijdag. 

   

Staking   Op vrijdag 15 maart is er een algehele onderwijsstaking aangekondigd. De 
leerkrachten op de Schoener gaan die dag staken. De school is die dag gesloten. 
De problemen in het onderwijs zijn nog steeds niet opgelost.  
We zijn ons er van bewust dat het voor u als ouder best moeilijk kan zijn dat de 
kinderen die dag weer vrij zijn. 
Als leerkrachten willen we toch onze stem laten horen voor het onderwijs. Voor 
nu en in de toekomst. 
 
Uitleg van uit de Algemene Onderwijs Bond: 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd op 15 
maart voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger 
onderwijs. Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aangesloten, ook 
groepen als PO in Actie en WO in Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet 
niet mee. 
Het zou de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag 
staken. Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren 
in het onderwijs en daarmee “dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten” tegen te 
gaan. Volgens de AOb is “structureel 2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en met 
hoger beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt 
gemaakt met extra investeringen. 
Volgens een raming van het ministerie zal het lerarentekort in 2022 opgelopen zijn tot 
4.100 voltijdbanen, in 2027 tot 11.000. De werkdruk in het onderwijs zou onder meer te 
hoog zijn. Ook ervaren de leraren hun werk als emotioneel belastend en liggen de lonen 
laag. 

   

Studie 
dagen 

 Op vrijdag 1 februari zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten gaan dan beginnen 
met de opleiding kindercoach. 
Op maandag 11 maart, de dag na de voorjaarsvakantie, zijn de leerlingen ook vrij. 
De leerkrachten hebben dan een studiedag die in het teken staat van de 
schoolontwikkeling en Daltononderwijs. 

http://www.euschoolfruit.nl/

