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ISOB-scholen staken voor de toekomst 
 
Zoals u via uw eigen school vorige week reeds gehoord heeft, gaan alle ISOB-scholen dicht op 
donderdag 30 én vrijdag 31 januari 2020.  
We gaan staken om de grote uitdagingen in het onderwijs deze 2 dagen ‘te lijf’ te gaan.  
De keuze om over te gaan tot staking is overigens geen makkelijke. We willen namelijk niet dat 
onze leerlingen en u als ouders de dupe worden. We hebben het gevoel dat we niet anders 
kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Tegelijkertijd willen we de twee dagen 
gebruiken om ons in te zetten voor het onderwijs van de toekomst. 
Dit jaar (2020) bestaat de scholengroep ISOB 20 jaar. We stellen ons de vraag: wat moet er nu 
gebeuren om ook over 20 jaar kwalitatief goed onderwijs te garanderen? 
 
Twee dagen samen in actie 
Staken reikt veel verder dan het salaris of tekorten op de arbeidsmarkt. Het gaat vooral ook 
over de toekomst van de kinderen, onze leerlingen.  We leggen twee dagen ons reguliere 
werk neer en tijdens deze dagen gaan we samen flink aan de slag voor de toekomst van het 
onderwijs op onze scholen.  
Onze tweedaagse actie is ‘ISOB staakt voor de toekomst’. Medewerkers van alle ISOB-scholen 
zoeken elkaar op. We gaan met elkaar in gesprek om te onderzoeken op welke manier we het 
onderwijs nog beter kunnen afstemmen op wat de kinderen nu nodig hebben voor later, voor 
hun toekomst.  
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Met onze 20 scholen gaan wij 20 jaar vooruitkijken en komen wij met onze antwoorden op de 
volgende vragen: 
 

• Wat hebben kinderen nodig voor hun toekomst en hoe richten we het onderwijs daarop 
in? 

• Hoe bieden we verschillende kinderen gelijke kansen?  
• Hoe organiseren we de professionele ruimte voor elke leerkracht om dit waar te maken? 

 
Het ISOB Manifest  
Wij hopen op uw begrip, maar ook op uw steun en bijdrage voor onze aanpak op donderdag 
30 en vrijdag 31 januari. Dit kan door tijdens deze dagen met ons mee te doen en met ons 
mee te praten. U kunt zich hiervoor opgeven bij de directeur van uw school, graag vóór 
aanstaande vrijdag 17 januari. 
We werken samen aan een manifest ’20 Statements voor kansrijk onderwijs voor ieder kind’. 
Dit manifest zal het resultaat worden van de staking. Daarnaast zal iedere ISOB-school ook 
over de andere opbrengsten van deze dagen haar ouders informeren. 
 
Voor eventuele vragen n.a.v. deze brief kunt u altijd terecht bij de directeur van uw school. 
 
Met vriendelijk groeten mede namens alle directeuren van de ISOB,  
 
Directeur-bestuurder 
Robert Smid 
 
 


