Aan ouders en/of verzorgers van de
basisscholen van de Almeerse Scholen Groep
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Staking 14 maart 2018

Geachte ouders/verzorgers,
Misschien hebt u via de media gehoord dat er nieuwe stakingen zijn aangekondigd in
het primair onderwijs. Actievoerende partijen organiseren stakingen, waarbij elke
maand in een andere regio de deuren van de basisscholen geheel of gedeeltelijk dicht
blijven.
Deze regionale stakingen zijn een vervolg op de eerdere landelijke stakingen, omdat
die volgens de actievoerende organisatie onvoldoende hebben geholpen. Zij vinden
het overleg met minister Slob tot nu toe hoopvol, maar niet genoeg om verdere acties
op te schorten. De eerstvolgende regionale staking staat gepland op 14 maart a.s. in
de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.
Het bestuur van de Almeerse Scholen Groep staat achter het doel van de
aangekondigde stakingsactie op 14 maart: een hoger salaris in het primair onderwijs
en vermindering van de werkdruk. Echter, wij vinden het ook belangrijk dat onze
leerlingen onderwijs krijgen en zich zo kunnen ontwikkelen en ontplooien. Bovendien
zijn wij van mening dat wij de uitkomst van het democratisch proces op basis waarvan
de begroting 2018 van OCW inmiddels is goedgekeurd, hebben te accepteren en te
respecteren.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het
werk neer te leggen. Wij kunnen ons echter voorstellen, dat u als ouders minder
begripvol tegenover weer een stakingsactie staat. Wij begrijpen goed dat het voor
sommige ouders/verzorgers lastig is. We vinden het dan ook belangrijk u tijdig te
informeren over de aanstaande staking. Wij verzoeken u alvast op 14 maart opvang te
organiseren (bijvoorbeeld via uw BSO of als collectief van ouders).
U hoort zo snel mogelijk via de school van uw kind(eren) of de school geheel of
gedeeltelijk gesloten is op 14 maart. De directie van de school van uw kind(eren)
houdt u de komende tijd op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Namens de Almeerse Scholen Groep,
H. Griffioen
Voorzitter College van Bestuur
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