
 

Beste ouders,  

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs (CNV), Federatie van 

Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en de FNV-Overheid roepen alle leden op om op woensdag 6 november 2019 de 

gehele dag te staken.  

Dit betekent dat veel scholen in het basis- en voortgezet onderwijs op deze dag dicht zullen zijn. 

Het gehele team van obs de Overhael heeft unaniem besloten op deze dag het werk neer te leggen. De school is de 

hele dag dicht en het team zal deze dag naar Den Haag gaan. Op deze dag zal de Tweede Kamer namelijk debatteren 

over de onderwijsbegroting.  

Redenen voor deze stakingsoproep zijn:  

• De personeelstekorten vormen een steeds groter probleem. De burn-out percentages in de sector zijn de 

hoogste van Nederland. De salarissen blijven nog steeds achter bij vergelijkbare beroepen.  

• De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere 

werkdruk. Zij negeren de roep dat het water binnen het onderwijs tot aan de lippen staat.  

• Minister Slob op 23 augustus 2019 kenbaar heeft gemaakt geen middelen beschikbaar te stellen voor 

structurele oplossingen.  

Dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen, blijft de inzet. De eisen van de 

vakbonden zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.  

Wij begrijpen dat er ouders/verzorgers zijn waarvoor deze staking lastig is. Wij zijn ons daarvan bewust. Door u op 

tijd te informeren willen wij u de mogelijkheid geven zelf opvang te organiseren met buren, vrienden, familie of 

ouders van klasgenootjes. Alleen als dit echt niet gaat lukken kunt u dit aangeven bij de directeur of leerkracht. Wij 

zullen dan zorgdragen voor opvang tijdens de schooltijden (8:45-12:30 uur).  

Wij hopen dat u ons wilt steunen met deze actie. Het is in uw en in ons belang dat we goed onderwijs kunnen 

blijven aanbieden. 

Vriendelijke groet, 

Team obs de Overhael 

 

 


