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Heerjansdam 6 december 2017 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Zoals u in de media al heeft kunnen lezen of horen: volgende week dinsdag 12 december zullen 

de leerkrachten van het basisonderwijs weer gaan staken.  

 

Ook op de KJS merken wij dat de werkdruk hoog is. Passend onderwijs is ingevoerd. Maar er 

zijn geen extra handen in de klas gefinancierd door het rijk om deze extra onderwijsactiviteiten 

op te vangen.  

 

Basisschool leerkrachten werken op hetzelfde (HBO) niveau als docenten in het voortgezet 

onderwijs maar krijgen hier minder voor betaald.  

Voor een startende leerkracht is een salaris ongeveer gelijk aan het salaris van een HBO 

werknemer in het bedrijfsleven. Echter na een paar jaar werken stijgt het salaris van een 

werknemer in het bedrijfsleven, maar het salaris van leerkrachten blijft hier veel bij achter.  

 

Kortom: door de werkdruk en het lage salaris is het werk van leerkracht in het basisonderwijs 

niet erg aantrekkelijk.   

Dit merken wij, want er is een tekort aan leerkrachten. Als er teamleden ziek zijn is het lastig 

om hier vervanging voor te regelen. Tot nog toe is dit in Heerjansdam goed gelukt. Maar door 

het oplopende tekort aan mensen zal niet zo gaan blijven. Er komt een tijd dat ook wij zieke 

collega’s niet meer kunnen vervangen.  

Tijd voor maatregelen dus! 

 

Al eerder vroegen wij om deze maatregelen. Even leek het erop dat deze ook genomen zouden 

worden. Helaas was het resultaat niet wat het leek.  

Er is te weinig geld toegezegd en het geld dát toe is gezegd komt pas in 2021 vrij: Te weinig, 

te laat.  

 

Dit kan zo niet langer en we willen dit graag aan Den Haag laten weten.  

Daarom zullen we aanstaande dinsdag de schooldeuren dichthouden. Leerkrachten zullen door 

te staken laten weten dat er nu toch echt iets moet veranderen.  

 

We hopen dat u als ouders deze actie zult begrijpen en steunen. 

Dit kan door het manifest te ondertekenen op: https://www.poinactie.nl/ouders/ 

 

Wij begrijpen dat de school een dag sluiten de nodige opvang problemen thuis kan 

veroorzaken.  

Yes! kinderopvang is open voor alle ouders die een contract hebben. Het is wel nodig dat 

kinderen vooraf aangemeld worden voor deze dag opvang! Daarnaast hopen we dat ouders 

elkaar onderling zullen helpen met het opvangen van kinderen deze dag. 

 

Alvast bedankt voor uw begrip en steun! 

 

Team KJS 
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