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 Onderwijsstaking -1: van het schoolbestuur: Staken 30 en 31 januari  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord is de onderwijssector op 30 en 31 januari opgeroepen om twee dagen 
te staken. Met deze staking willen de vakbonden het kabinet  bewegen om structureel extra te investeren 
in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. Het doel is om het 
lerarentekort, dat op dit moment al merkbaar is in Nederland, op te lossen. 
 
Binnen OPO Noordenveld is op dit moment verdeeldheid over de staking. Op sommige scholen is de 
stakingsbereidheid groot en op andere scholen minder. Sommige scholen zullen daardoor beide dagen 
gesloten zijn, sommige scholen deels en sommige scholen zullen beide dagen geopend zijn. Iedere 
individuele werknemer heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Wij 
vragen daarvoor uw begrip. 
 
Uw school zal u inlichten over de gevolgen die de staking  voor uw kind(eren) heeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
Han Sijbring 
Algemeen directeur OPO Noordenveld 
 

 Onderwijsstaking -2: van het team / de schoolleiding 
Zoals u weet, is er een landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Zie hierboven de officiële 
aankondiging van ons schoolbestuur. 
 
Een tweedaagse staking is niet niks. Dat maakt het voor het onderwijspersoneel van de scholen extra 
moeilijk om een besluit te nemen over wel of niet staken. 
 
De reden van deze staking is, dat er de afgelopen maanden na heel veel strubbelingen tussen de regering, 
de werkgevers en de werknemers in het basis- en voortgezet onderwijs eindelijk (tijdelijk) geld is 
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vrijgemaakt voor een redelijke onderwijs cao; bijna een jaar later dan eigenlijk moest. De salarisverhoging 
die daar in zit, is vergelijkbaar met die in andere beroepen. De achterstanden worden daarmee niet 
ingelopen. 
 
Maar er is in Nederland vooral in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs, een groot 
tekort aan leraren. 
Dat komt doordat het beroep voor veel jonge mensen onaantrekkelijk is, vanwege de betaling en vanwege 
de werkdruk. Dat zorgt ervoor dat er overal problemen ontstaan, eerst in de grote steden en inmiddels 
over het hele land. 
Maar het kabinet wil tot de volgende verkiezingen geen geld ter beschikking stellen om daar iets aan te 
doen door bijvoorbeeld de salarissen echt te verbeteren. Wat dat betreft is de situatie nog net zo als voor 
de vorige onderwijsacties. 
Gevolg is dat er nu al klassen naar huis gestuurd moeten worden en dat het waarschijnlijk nog vele jaren 
gaat duren voordat het basisonderwijs weer normaal kan functioneren met genoeg goede mensen voor de 
klas. Dat is slecht voor de kinderen en slecht voor de mensen die in de scholen werken. 
 
Ieder personeelslid moet nu zelf afwegen of hij/zij meedoet aan de staking en dat is een beslissing waar de 
mensen wakker van liggen. Gelooft u mij. Wij vinden namelijk dat kinderen gewoon les moeten krijgen en 
we weten dat ouders oppasproblemen kunnen krijgen. 
Maar we vinden ook dat het in het belang van kinderen en ouders is als de problemen in het land goed 
worden opgelost. 
Ieder individueel personeelslid weegt de voors en tegens af en neemt zelf een besluit. Dit kan er eventueel 
toe leiden dat de ene groep wel les heeft en de andere groep niet. Maar wij vinden het op school belangrijk 
dat we voor alle groepen één lijn trekken. 
 
Hoe dit voor onze school precies uitpakt, hoort u zo snel mogelijk. Het streven is nog voor het weekend. 
Het beeld is op het moment dat op Het Valkhof een grote meerderheid van het personeel wil deelnemen 
aan de staking. 
 

 Tuin 
Het was al een keer aangekondigd: het deel van het 
schoolterrein dat niet bedoeld is om te spelen, krijgt een 
grote opknapbeurt van een hovenier. Het betreft 
voornamelijk de perken die tegen het gebouw aan liggen. 
De bedoeling is wel dat bestaande verstopplekken van de 
kinderen blijven bestaan. 
Toch kwam er een dezer dagen een teleurgesteld meisje 
naar ons toe. "Ze hebben onze lievelingsboom 
omgezaagd." Sneu. Maar er komt uiteindelijk natuurlijk wel 
weer iets moois voor terug. 

De opmerking van het meisje laat trouwens ook zien dat kinderen betrokken zijn bij de groene elementen 
van ons plein. 
 

 Schoolfeest 
Het schoolfeest staat dit jaar gepland op donderdag 13 februari.  
Voor de groepen 3, 4 en 5 is het van 18.00 - 19.00 uur.  
Voor de groepen 6, 7 en 8 van 19.30 - 20.30 / 21.00 uur.  
De kinderen zijn de dag daarop, vrijdag 14 februari, vrij in verband met een studiedag van het team. 
Meer informatie volgt. 
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 Luizen update 
De groepen 1-b, 5-a, 5-b, 6 en 7 zijn luizenvrij. 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
 


