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Beste ouders / verzorgers, 
 
 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en 
voortgezet onderwijs staken. In deze brief wil ik u hierover nader informeren.  
  
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk 
neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 
30 en 31 januari is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. 
Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op 
de politiek. 
 
De onderwijsvakbonden roepen wederom op tot een staking. De vakbonden eisen van het 
kabinet dat er structureel geld vrijgemaakt wordt voor de structurele tekorten in het 
onderwijs. Het gaat om meer dan het verhogen van de salarissen!  
 
Mocht de stakingsoproep van de bonden blijven bestaan, dan zijn alle scholen van Stichting 
PrimAH  op beide dagen gesloten. 
 
Het lerarentekort en de hoge werkdruk hebben als gevolg dat de kwaliteit van het onderwijs 
bedreigd wordt. Iedereen die betrokken is bij Stichting PrimAH ziet dat terug in de dagelijkse 
praktijk. Bij Stichting PrimAH leidt het lerarentekort tot structurele vervangingsproblemen 
en daardoor tot een extra belasting van de teams. Vanuit Stichting PrimAH zijn er 
verschillende initiatieven ontwikkeld om er voor te zorgen dat de groepen zoveel mogelijk 
kunnen worden opgevangen bij afwezigheid van de juf of meester. Denk hierbij aan het 
project “Kunstenaar voor de klas”, dat we samen met het ICO hebben ontwikkeld, maar ook 
de inzet van onderwijsassistenten en leerkrachten in opleiding. Dit zijn echter geen 
structurele oplossingen voor het probleem. 
 
Het schoolbestuur heeft dan ook begrip voor de acties. Wij hopen dat wij ook nog steeds op 
uw steun mogen blijven rekenen! We hebben namelijk een gezamenlijk belang en dat is 
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goed onderwijs voor onze kinderen!! Wij hopen door opnieuw onze stem te laten horen dat 
het kabinet inziet dat er nog steeds investeringen in het onderwijs nodig zijn, zodat wij onze 
kinderen zo optimaal mogelijk kunnen voorbereiden op de toekomst! 
 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren 

 
Jeroen Kleyberg 
Directeur-bestuurder Stichting PrimAH 
 
 
 
 
 
 
 


