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Betreft : staking 30 en 31 januari 2020  
 
Datum : 16 januari 2020 
 
Beste ouders/verzorgers,     
 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. staat er een tweedaagse landelijke onderwijsstaking 
gepland. 
 
Bestuur en directieteam van Innerwaard steunen het belangrijkste motief van de staking: er moet echt 
meer structurele aandacht komen voor de grote problemen in het onderwijs, zoals het lerarentekort.  
 
Net als onze medewerkers, maken wij ons zorgen over de toekomst van het onderwijs. 
Zorgen over het kunnen handhaven van de kwaliteit van ons onderwijs, als het steeds moeilijker wordt 
om vacatures te vervullen, goede invallers te krijgen en jonge mensen te enthousiasmeren voor onze 
mooie sector. 
 
De urgentie om hierover na te denken en zelf stappen te gaan zetten waar het kan, wordt door het 
voltallige directieteam gevoeld. Afgelopen najaar hebben we dan ook met elkaar gesproken over het 
‘anders organiseren’ van ons onderwijs en uitgesproken dat dit onderwerp voor ons een hoge 
prioriteit heeft.  
Ook binnen onze IKC’s/school ervaren de medewerkers de behoefte om met elkaar na te gaan denken 
over ‘anders organiseren’.  
 
Om die reden hebben we besloten tot de volgende invulling van 30 en 31 januari a.s.: 

 op donderdag 30 januari is er een gezamenlijke actie-ochtend voor al onze medewerkers op  
IKC De Hoge Hoeve in Westervoort. We gaan ons samen buigen over de mogelijkheden en 
oplossingen die ‘anders organiseren’ op kan leveren.  
’s Middags zijn de medewerkers in de gelegenheid om een manifestatie te bezoeken of op een 
andere manier actie te voeren (bijvoorbeeld het aanbieden van een mede door ouders 
ondertekende petitie aan de gemeenteraad). Dit betekent dat alle IKC’s/scholen van Innerwaard 
gesloten zijn op donderdag 30 januari.  

 op vrijdag 31 januari sluiten onze medewerkers zich aan bij manifestaties die in het land 
georganiseerd worden.  Ook op vrijdag 31 januari is IKC De Brug daarmee gesloten. 
 
Om naar buiten toe echt een serieus signaal af te geven, gaan wij proberen zoveel mogelijk 
ruchtbaarheid te geven aan onze Innerwaard-actie op donderdag. U zult daar zeker meer over 
horen.  
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Wij realiseren ons dat wij veel van ouders/verzorgers vragen door weer een nieuwe staking. 
De kwaliteit van onderwijs voor alle leerlingen op onze IKC’s/scholen en voor alle kinderen in 
Nederland gaat ons echt aan het hart en we denken dat dat ook geldt voor u als ouders en verzorgers. 

We hopen dan ook op uw begrip en steun te mogen rekenen en danken u daar bij voorbaat voor.  
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Stefan de Jonge 

directeur 
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