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Alle ouders(s)/verzorger(s)
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Datum:

17 januari 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),
De leerkrachten van onze school hebben ons te kennen gegeven niet te gaan staken op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari aanstaande. Dit betekent dat De Leerlingst op die
dagen open is en dat de lessen gewoon doorgang vinden.
Alle medewerkers, van alle 15 onze scholen hebben zo hun eigen afwegingen gemaakt.
Dat leidt ertoe dat eind januari een deel van onze scholen open en een deel van onze
scholen gesloten zal zijn.
Tot zover de berichtgeving over de aangekondigde staking. Hieronder neem ik de
informatie op die wij hebben gestuurd aan de ouders van de scholen waar wel wordt
gestaakt. Deze tekst is dus niet van toepassing op de Leerlingst, maar is puur ter
informatie.
Alvorens u te voorzien van tekst en uitleg, wil ik u vragen om begrip voor de keuze die onze leerkrachten
hebben gemaakt. Dat doen wij namelijk ook. Onze leerkrachten willen allemaal, elke dag opnieuw, een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van uw kind(eren). Dat doen zij met een grote inzet en betrokkenheid. U weet dat
en wij weten dat. Zij tonen zich bevlogen onderwijsprofessionals en dat verdient onze waardering.
Waar hun salariëring de afgelopen jaren niet op het gewenste niveau kwam, liepen het lerarentekort en de
werkdruk in onze branche al maar verder op.
De laatste onderhandelingen tussen de onderwijsvakbonden met vertegenwoordigers van de werkgevers en het
Ministerie van OC&W, leidden in december 2019 tot een akkoord voor een cao-PO tot november 2020. De
onderwijsvakbonden zagen dit akkoord weliswaar als een nuttige tussenstap op weg naar fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden, maar kondigden ook direct een tweedaagse staking aan.
Het is een grote verantwoordelijkheid om staking in te zetten als middel. Hoewel het doel helder is en
onomstreden, structureel aandacht en geld voor onderwijs, betreur ik het besluit van de bonden. Ik ben van
mening dat staking op dit moment niet het juiste middel is. Mijns inziens zouden vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers dit voorjaar de tijd moeten nemen om overeenstemming te realiseren over een
krachtige cao voor de komende jaren. Zij hebben echter anders besloten.
SPOLT heeft op maandag 13 januari al haar medewerkers geïnformeerd over het besluit om de collega’s die op
30 en/of 31 januari gaan staken, te korten op hun salaris. Dat besluit hebben wij meegedeeld en toegelicht aan
onze medewerkers. Zij hebben vervolgens hun eigen afwegingen gemaakt en dat heeft ertoe geleid dat een
deel van onze mensen het werk neerlegt eind januari, waar andere collega’s ervoor hebben gekozen om dat
niet te doen.
Dit betekent dat een deel van de kind(eren) op 30 en/of 31 januari niet naar school kan(kunnen) en dat wij u
vragen om op die dagen zelf zorg te dragen voor de opvang van uw kind(eren). Het is mogelijk om gebruik te
maken van de buitenschoolse opvang van uw school. De kosten van deze opvang zijn voor uw eigen rekening.
CVB, directeuren en medewerkers van SPOLT betreuren de ontstane patstelling, begrijpen alle steunbetuigingen
en kritiek, en hopen vurig dat kabinet en bonden snel weten te komen tot afstemming voor de lange termijn.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de directie van de school van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,
Namens SPOLT
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