
 

 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s),         
 
U hebt vast via de media al vernomen dat de gezamenlijke onderwijsbonden een tweedaagse staking 
hebben aangekondigd voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.  
De bonden eisen van het kabinet dat er onder andere structureel geld wordt vrijgemaakt  om de 

kwaliteit van het onderwijs te versterken en te behouden. Deze kwaliteit staat al jaren onder druk. 

De keuze om over te gaan tot staking is voor ons geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze 

leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote 

zorgen duidelijk te maken 

Inmiddels kunnen we niet meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. De 

puzzel om iedere dag de klassen te bezetten wordt steeds groter. Het is aan de inzet en flexibiliteit 

van het personeel te danken dat er tot nu toe geen leerlingen naar huis zijn gestuurd. Maar op deze 

manier houden wij een onwenselijke situatie in stand en wordt de druk op het personeel groter.  

Door het stijgend lerarentekort krijgen leerlingen niet de aandacht en ondersteuning die ze nodig 

hebben. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Wanneer wij 

nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen 

maar groter worden. Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt 

met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het 

daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Daarom gaan wij staken voor onze 

leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.  

Wij vragen uw steun en begrip voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons 

onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in 

het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs raakt iedereen. Onze leerlingen hebben recht op goed 

onderwijs!  

Het bestuur van SO Fryslân en de MR staan volledig achter het doel van de actie.  
De stakingsdeelname van het personeel van De Wingerd  is dermate hoog dat we genoodzaakt zijn 
de school te sluiten. De Wingerd zal dan ook donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten zijn.  
 

We gaan er vanuit dat u zelf voor opvang van uw kind(eren) zorgt. 
Mocht dit een probleem opleveren dan kunt u uw kind voor deze 
dag aanmelden bij Wille, onze partner voor buitenschoolse 
groepsbegeleiding. Er is plek voor een beperkt aantal leerlingen, 
dus als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan zo spoedig 

mogelijk (minimaal 7 dagen van te voren), contact met hen op. Het servicebureau van Wille is te 
bereiken via telefoonnummer 0515 430630.  
  
 
Er op vertrouwend u eerst voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
Mede namens het team van De Wingerd,      
 
Jan Toonstra, directeur                                                                              
 



 

 

 

 

 

De vereniging ‘Ouders van nu’ is de campagne ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ begonnen om via de 

website van oudersvannu/onderwijspetitie, ouders te vragen om te tekenen voor structurele 

investeringen voor het onderwijs van nu en voor de komende generaties.  

 


