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Staking van leerkrachten 5 oktober

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op donderdag 5 oktober gaan veel medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken.

AMOS ondersteunt de doelstelling van de actie, waarbij wij als werkgever een balans proberen te vinden

tussen deze steun en onze wettelijke taak. Daarbij zoeken we tevens recht te doen aan zowel de collega's die
willen staken als de collega's die gewoon wensen te werken. Deze afwegingen leiden ertoe dat wij voor onze
scholen een collectieve, lesvrije studiedag hebben ingelast. De invulling daarvan is aan de directies en teams
van onze scholen. Voor leerlingen zullen de scholen die dag gesloten zijn.

Leerkrachten uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich zorgen over de

toekomst van het onderwijs en de toekomst van kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden

en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag.

De werkdruk en de lagere salarissen in het primair onderuvijs ten opzichte van het voortgezet onderwijs
hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten zijn gestopt en dat er te weinig nieuwe

leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we landelijk nu al kampen met een lerarentekort dat in
de aankomende jaren zou kunnen groeien.

Het demissionair kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat ze 270 miljoen extra investeert in het primair

onderwijs. Dat is een stap in de goede richting, maar het is niet genoeg om de salarissen substantieel te
kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leerkrachten hun eisen
toch verder ondersteunen met een stakingsdag.
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Wij vragen om uw steun voor deze staking. ledereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als
leerkrachten nu niet als één front laten horen dat zijzich zorgen maken en investeringen opeisen. Dit allemaal
voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar
vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

Met vriendelijke groet,

Lex Polman

bestuurder


