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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Stakingsactie vrijdag 13 april. 

Eerder berichtten wij u over de aanleiding van de 2 landelijke stakingen in het PO waarbij alle 

medewerkers in het PO al dan niet verenigd in onderwijsbonden de noodklok luidden over de 

toegenomen werkdruk en het ontstane lerarentekort waardoor er in 2021 zo’n 115.000  kinderen 

zonder leerkracht komen te zitten. Dit laatste is nu al te merken wanneer zieke leerkrachten moeilijk 

of niet vervangen kunnen worden en klassen verdeeld of naar huis gestuurd worden. 

Naast extra geld voor de verlaging van de werkdruk wordt er gepleit voor een hogere salariëring 

waardoor meer studenten vanuit het hbo kiezen voor het vak leerkracht basisonderwijs. 

 

Zoals ook al eerder is aangegeven kan het bestuur van Skoem zich evenals vorige keren vinden in de 

aanleiding voor de  staking als middel om bovengenoemd streven kracht bij te zetten. 

Hoewel de argumenten voor de geplande staking voor de regio op 13 april nog dezelfde zijn, 

hebben de samenwerkende schoolbesturen in het Limburgse afgesproken voor deze staking het 

salaris voor die dag niet uit te betalen. Leerkrachten behouden uiteraard het recht tot staken en 

kunnen indien zij lid zijn van een vakbond aanspraak maken op een uitbetaling vanuit de stakingskas.  

In de praktijk kan dit betekenen dat er op vrijdag 13 april op een school leerkrachten zullen gaan 

staken en anderen niet. Ook kan dat betekenen dat er op een school maar enkele groepen aanwezig 

zullen zijn of dat de gehele school gesloten is omdat iedereen staakt of zelfs dat er niemand van een 

school staakt en de kinderen dus gewoon naar school  gaan.  

Voor de kinderen van de groepen waarvan de leerkrachten wel staken, is geen opvang geregeld en 

wij verzoeken u dan ook hier zelf zorg voor te dragen. 

 

Voor de school die door uw kind(eren) wordt bezocht is de situatie op 13 april als volgt. 

 

De leerkrachten van BS De Maasparel gaan NIET staken. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen 

die dag gewoon naar school. Het team staat achter de argumenten van PO in Actie. 

 

 

Namens Skoem, 

De directie.                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                  


