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Onderwerp: Tweedaagse staking 30 en 31januari 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),
Op donderdag en vrijdag 30 en 31januari 2020 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en
voortgezet onderwijs staken. In deze brief willen wij u hierover nader informeren.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te
leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De tweedaaagse staking van
30 en 31januari is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden
en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.
De vakbonden eisen van het kabinet om structureel te investeren in onderwijs. Er moet extra geld
vrijgemaakt worden voor de inzet van voldoende collega’s en vermindering van de werkdruk. In 2020
hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt
als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het schoolbestuur heeft begrip voor
de staking.
—

Inmiddels is de stakingsbereidheid op alle scholen gepeild en de leraren op de school van uw
kind(eren) leggen hun Iesgevende taken op 30januari 2020 neer. Het criterium van de Stichting
Nutsscholen Breda is dat we de scholen sluiten bij een stakingsbereidheid van 50% van de leraren en
dit criterium is op uw Nutsbasisschool gehaald. Dit betekent dat de school van uw kind(eren)
gesloten is en dat uw kind(eren) niet naar school kan (kunnen). Op vrijdag 31januari 2020 staat er op
NBS De hoogakker een studiedag ingepland en zijn uw kind(eren) al vrij.
Wij vragen uw begrip voor de actie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben.

Namens het bestuur en de dii
Vriendelijke groet,
Anette de Ruiter
Algemeen directeur
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