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Aan de ouders/verzorgers van de kinderen op scholen van BasisBuren 
 
Kenmerk: 20170915-01-MvdP  
 
Betreft: staking onderwijs personeel 5 oktober 2017 
 
 
 
Buren, 15 september 2017 
 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s),            
 
 
Via de media heeft u vast vernomen dat er op 5 oktober a.s. een landelijke staking is uitgeroepen voor 
het personeel in het primair onderwijs. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, de 
vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad, hebben tot deze actie opgeroepen om hun 
boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Het bestuur van BasisBuren ondersteunt het doel van 
deze actie en heeft begrip voor de staking. Het merendeel van onze medewerkers gaat staken en dit 
betekent dat alle scholen van BasisBuren op 5 oktober dicht zullen zijn. We willen onze medewerkers 
in de gelegenheid stellen op 5 oktober naar het Zuiderpark in Den Haag te gaan. 
 
Staken is in het onderwijs geen gemeengoed. We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor onze 
leerlingen en hun ouders. De medewerkers van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de 
toekomst van het onderwijs. Alhoewel de prikactie op 27 juni jl voor veel politieke discussies en 
aandacht in de media heeft gezorgd, zijn er nog geen concrete toezeggingen gedaan die in de buurt 
komen van wat nodig is. 
 
Nu lijkt de tijd rijp om massaal onze stem te laten horen en aandacht te vragen voor extra 
ondersteuning op de scholen en in de klassen: minder regeldruk, meer middelen voor goede 
huisvesting en exploitatie en voor rechtvaardigere salarissen. Dit alles is nodig om ervoor te zorgen 
dat ons onderwijs echt “passend” en van goede kwaliteit blijft, werkdruk te verlichten en om het vak 
van leerkracht aantrekkelijker te maken. Zeker nu er over enkele jaren een groot tekort aan leerkracht 
dreigt te ontstaan. Een tekort dat vermoedelijk oploopt tot 10.000 leerkrachten in 2024. 
 
Dit betekent dat wij u verzoeken om tijdig zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen op 5 oktober. 
De twee voornaamste aanbieders van opvang op onze scholen, SKLM en Buitenpret, hebben 
aangegeven bereid te zijn die dag meer kinderen op te willen vangen. Mocht u gebruik willen maken 
van kinderopvang, dan kunt u contact opnemen met hen.   
 
We rekenen op uw begrip. 
  
Met vriendelijke groet, mede namens alle directeuren,   
 

 
 
M. van der Pol 
Bestuurder 
 

 


