VLIER 18

Beste ouders, verzorgers,
Ondanks de staking van vandaag en morgen, ontvangt u toch onze nieuwsbrief.
Graag willen wij vandaag op deze manier uw aandacht vragen voor de noodzaak en de redenen
achter deze tweedaagse onderwijsstaking. Enerzijds het lerarentekort: Alleen al in gemeente Den
Haag zijn ruim 350 onvervulde vacatures waarbij
onze stichting reeds 40 onvervulde vacatures
heeft. Daarnaast zijn alle uitzendbureaus zo goed
als leeg en is er bij ziekte of verlofaanvragen (zoals
zwangerschappen) geen vervanging meer te vinden.
De tweede grote reden is de werkdruk, mede
door het lerarentekort en de grote administratieve last, enorm toegenomen in de afgelopen jaren.
Er is minder geld voor extra handen in de klas of
voor administratiewerkzaamheden. Leerkrachten
maken wel eens de grap: ‘Ik ben administratief
medewerker en daarnaast geef ik ook nog les’.
Maar ook de muziekdocent of handvaardigheid
docent, die wij vroeger wel op de basisschool hadden, is inmiddels wegbezuinigd in het huidige onderwijs.
De derde reden is dat de salariskloof tussen VO en
PO moet worden rechtgetrokken/ verkleind. Voor
beiden soorten onderwijs zijn HBO en Academische opleidingen, maar er is een groot verschil
tussen de salarisschalen van beiden. Gelijke
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opleiding/taak/functie vraagt om gelijke beloning in het onderwijs!
Gelukkig zien wij in Nederland, via de media en
op onze mooie school dat veel ouders ons steunen in deze strijd. Dank u wel daarvoor!
Natuurlijk kunnen wij ons ook voorstellen dat
het voor ouders niet altijd makkelijk is om wéér
opvang te moeten regelen tijdens de stakingen
en dat ouders zich afvragen of kinderen nu wel
aan voldoende onderwijstijd komen. Gelukkig
kan ik u meedelen dat de onderwijstijd op de
Vlierboom (nog) niet in het gedrang komt. We
maken ieder jaar en dus ook dit jaar de verplichte lesuren waar een kind recht op heeft. Maar
als er niets verandert in het onderwijs is dit wel
een reëel risico voor de toekomst.
Mocht u als ouder het onderwijs en ons willen
steunen en vindt u het net zo belangrijk als wij
dat er straks nog leraren zijn om uw kind(eren)
goed les te geven; er is een petitie gestart die
ouders kunnen ondertekenen waarbij zij het belang van goed onderwijs onderschrijven en een
signaal geven aan de Tweede Kamer dat er iets
structureel moet veranderen.
Bijna 40.000 ouders hebben de petitie reeds ondertekend; tekent u ook?? De petitie vindt u
hier: https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
Algemene schoolzaken...
Vanaf 10 februari zullen de oudergesprekken
weer in MSI opengezet gaan worden. Zorg dus
dat u op tijd een MSI account heeft. Nieuwe ouders krijgen, zodra hun kind is ingeschreven op
school, een mail vanuit MijnSchoolInfo om een
account aan te maken. Dit is handig voor de
communicatie met school, de weekmail die de
leerkracht stuurt aan de ouders en MSI wordt
gebruikt voor het inplannen van oudergesprekken. U kunt zelf een tijd kiezen voor het oudergesprek.
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