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Geachte ouder(s), verzorger(s),                                                               
 
Op woensdag 6 november 2019 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 staking van 6 november 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 onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het basis-, 
speciaal en voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt 
voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk.  Het schoolbestuur heeft begrip 
voor de staking, want we maken ons ernstig zorgen over het lerarentekort wat steeds verder oploopt 
en de werkdruk die in het onderwijs verder toeneemt. Hiervoor zijn investeringen van het kabinet 
nog steeds nodig. 
 
Alle leerkrachten en onderwijsassistenten van ons IKC gaan op 6 november staken. Voor ons geldt dat 
we dit vooral doen omdat we zorg hebben over de toekomst van ons mooie vak door het enorme 
leerkrachten tekort wat zich al aandient. Het ontbreken van urgentiebesef m.b.t. dit tekort van de 
politiek in Nederland vinden wij onacceptabel, investeringen zijn ons inziens nodig om onze kinderen 
de ontwikkeling te bieden die zij verdienen. De basisschool zal dus op 6 november geheel gesloten 
blijven. Dit betekent wederom dat wij u verzoeken om tijdig zelf voor opvang van uw kind(eren) te 
zorgen. 
 
Voor wat betreft opvangmogelijkheden door Zonnekinderen gelden, net als bij de vorige stakingen, 
de volgende uitgangspunten: 
- Kinderen van ouders die normaliter op woensdag opvang afnemen, zijn de gehele dag welkom op 
locatie; 
- Kinderen van ouders die op andere dagen afnemen kunnen op basis van beschikbaarheid een ruildag 
afnemen of extra opvang afnemen; 
-Kinderen van ouders die nog geen klant bij ons zijn, kunnen niet door ons worden opgevangen. 
Voor wat betreft opvang door andere kinderopvangorganisaties vraag ik u zelf met hen contact op te 
nemen. 
 
Wij vragen uw begrip voor de actie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben. 
 
hartelijke groet, 
Het team van IKC De Brug 
 
 
 
 


