Maasland, 1 december 2017
Beste ouders,

Het team van De Groene Oase heeft aangegeven groot belang te hechten aan het uiten van hun zorg
over het huidige kabinetsbeleid. Wij steunen daarom de staking op 12 december. Wij zien staken
echter niet als het enige middel om een duidelijke boodschap af te geven.
Ook op onze school worden zijn de gevolgen van een gebrekkige financiering van het onderwijs
merkbaar. Het is zeer moeilijk om vacatures te vervullen en het vinden van vervanging is soms bijna
onmogelijk. Dat leidt tot wisselingen en meerdere leerkrachten voor een groep. Daarnaast worden
ook wij geconfronteerd met uitval van leerkrachten als gevolg van overbelasting. Wij weten dat ook u
zich daar zorgen over maakt.
De eisen die het PO-front stelt worden door ons vooral ondersteund omdat wij het beroep van
leerkracht aantrekkelijk willen maken en houden. Een beter salaris en een betere facilitering van het
onderwijs zullen leiden tot meer instroom en minder uitstroom van juffen én meesters en meer
aandacht voor ieder kind. Wij merken dat veel ouders ook het belang van goed onderwijs op waarde
schatten, maar staken niet altijd het juiste middel vinden. Wij willen daarom proberen samen met u
op te trekken.
In plaats van staken willen wij voorstellen om met een groep ouders op 12 december actie te voeren.
De gedachte hierachter is dat wij een geluid willen laten horen, maar ook samen met ouders willen
optrekken, zodat er een gemeenschappelijk belang uitgedragen wordt. De leerkrachten kunnen die
dag dan gewoon voor de klas staan. Onze vraag aan u is dus:
Wilt u ons helpen met “staken”, zodat wij gewoon ons werk kunnen doen?
Ik wil op 12 december graag persoonlijk een ochtend gaan actievoeren met een groep van minstens
10 ouders. De invulling van deze ochtend kunnen we in overleg vaststellen. Bij 5 aanmeldingen kan ik
al garanderen dat de school op 12 december geopend zal blijven. Aanmelden kan via
directie@groeneoase.pcpow.nl Maandagochtend hoop ik een mailbox vol met aanmeldingen aan te
treffen, zodat ik u op dezelfde dag kan melden dat De Groene Oase op 12 december gewoon
geopend is.

Met vriendelijke groet,

Kevin Mooij

