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STAKING
In Nieuwsbrief 21 bent u op de hoogte gebracht van de staking op 30 en 31 januari en de
sluiting van de school op 30 januari. Omdat de actiebereidheid onder de leerkrachten dermate groot is, hebben we hiervoor gekozen.
Vrijdag 31 januari is weliswaar ook een stakingsdag, maar de leerlingen van onze school zijn
op deze dag al vrij i.v.m. een al eerder geplande studiedag.
De school vraagt u op 30 januari zelf voor de opvang van uw kind(eren) te zorgen.
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad constateert dat leerkrachten het recht
hebben om te staken en begrijpt dat de school daarom noodgedwongen gesloten zal zijn en
niet voor opvang kan zorgen.
Wij begrijpen dat het voor u als ouder niet prettig is, maar rekenen op uw begrip en steun.
In Nieuwsbrief nr. 10 van dit schooljaar hebben wij ons standpunt t.a.v. de staking aan u duidelijk proberen te maken. Dit standpunt is nog steeds ongewijzigd. Onderstaand vindt u nogmaals deze tekst:
Het team van De Opbouw is unaniem in haar mening: werken in het onderwijs is een genot!
Daarom staan we iedere dag met veel enthousiasme klaar om met uw kind (-eren) te werken
zodat ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen. In persoonlijkheid, vaardigheden en kennis. In
oplossend vermogen, zelfstandigheid en doorzetten. Creatief, expressief, handelend en digitaal. Samen met anderen en soms alleen. Iedere dag draagt bij aan het ontdekken van jezelf
en de wereld om je heen. Dit vormt een belangrijke basis voor de kinderen waar ze de rest
van hun leven op terug kunnen vallen. Het team van De Opbouw is trots om aan die basis bij
te dragen! Dat is precies waarom we het onderwijs zo’n mooi en aantrekkelijk beroep vinden.
We vinden ook dat het beroep meer gewaardeerd zou mogen worden. In aanzien, in salaris,
in facilitering. Dit laatste punt kun je zien in relatie met werkdruk. Klassengrootte, verhouding tussen lesgebonden taken en overige taken maar ook administratielast zijn factoren die
vanuit financiering en regelgeving door de overheid beter gefaciliteerd kunnen worden. Het
werkdrukakkoord wat is gesloten helpt daarbij. Voor De Opbouw is er voor dit schooljaar
een bedrag beschikbaar dat we extra kunnen besteden om werkdruk te verminderen. Hier
zijn we voortvarend mee aan de slag gegaan. Het grootste gedeelte van dit geld is besteed
aan de inzet van een extra leerkracht, zodat de groepen kleiner zijn en er een extra groep
kon worden geformeerd in de bovenbouw. Uw kind profiteert hier dus ook van.
Met erkenning in salaris, bijvoorbeeld ten opzichte van het voortgezet onderwijs, zijn wel
stappen gezet, maar het is nog niet voldoende. Dat doet geen recht aan de dagelijkse inzet.
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Bovendien helpt het niet om het aanzien van het beroep en daarmee de toestroom van
PABO studenten te bevorderen. Het dreigende lerarentekort komt daarmee iedere dag dichterbij (zie Nieuwsbrief nr. 7).
Steeds vaker kunnen wij zieke leerkrachten niet meer vervangen en moeten er ambulante
mensen (IB-ers, directeur, kangoeroeleerkracht, tutoren) voor de klas, moeten er klassen
verdeeld worden of in het ergste geval moeten we klassen naar huis sturen. Wij houden ons
hart vast als er een griepgolf komt. De kwaliteit van het onderwijs komt steeds meer in het
geding. Wij kunnen niet meer uitvoeren wat we eigenlijk zouden willen en doen dus daarmee leerlingen tekort en daarom willen wij op 30 en 31 januari onze stem laten horen.

STUDIEDAG 31 januari
Op vrijdag 31 januari staat er een studiedag gepland. De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn
deze dag vrij (zie hiervoor de kalender in het ouderportaal).

NASCHOOLSE SPORT
I.v.m. de staking op 30 januari komt de naschoolse sportactiviteit te vervallen. Deze activiteit
wordt ingehaald op donderdag 5 maart.

KINDERACTIVITEITEN IN DE HOEKSTEEN
-7 februari kinderdisco, van 18.30-20.30 uur, entree €2,-, onbeperkt ranja en een zakje chips
-12 februari spelletjesmiddag, van 14-16 uur, entree €1,- vooraf aanmelden via: wijkactiviteiten.prinsejagt2@hotmail.com
-19 februari kinderbingo, van 14-16 uur, entree € 2,50, 3 bingokaarten
-23 februari Carnavalsdisco, van 14-17 uur, entree € 2,-, kaarten te koop bij de Hoeksteen
De activiteiten vinden plaats in de Hoeksteen, Gerretsonlaan 1A, Eindhoven
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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