
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) 

speciaal onderwijs in Nederland staken. De vakbonden hebben deze dag als officiële 

stakingsdag uitgeroepen. Met de staking wil men bereiken dat in het regeerakkoord extra geld 

wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair 

onderwijs.  

Uit een peiling onder onze medewerkers blijkt dat een grote meerderheid het doel van de 

actie ondersteunt en wil staken. Net als belangenorganisatie PO-raad en een groot aantal 

andere organisaties steunt het bestuur van Onderwijsgroep Buitengewoon deze actie. Dit 

betekent dat Impuls op donderdag 5 oktober is gesloten.  

Opvang en vervoer 

Net als bij een studiedag dient u op een stakingsdag zelf te zorgen voor de opvang van uw 

kind(eren). Wanneer uw kind gebruik maakt van leerlingenvervoer vergeet u dan ook niet om 

contact op te nemen met de gemeente waar u woont om het vervoer voor die dag te 

annuleren.  

Zorgen 

Waarom wordt er gestaakt? Medewerkers maken zich ernstig zorgen over de toekomst van 

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

vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen 

in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot de gewenste resultaten en concrete 

afspraken.  

De werkdruk en de lagere salarissen in het primair onderwijs ten opzichte van het voortgezet 

onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er 

weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een 

lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we 

niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Het zou in een later 

stadium ook kunnen betekenen dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas 

een leerkracht kunnen vinden. 

Eén front 

Namens de medewerkers en schoolleiding hopen wij op uw begrip voor deze actie. Iedereen 

gaat de gevolgen van het lerarentekort immers voelen wanneer we nu niet als één front laten 

horen dat we ons zorgen maken en maatregelen eisen. 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!   

Heeft u vragen, neem dan contact op met de schoolleider van Impuls Gert-Jan Wismans, via 

g.wismans@ogbuitengewoon.nl. 

Met vriendelijke groet,  

Peter Freij – College van Bestuur 


