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Actiedag Primair Onderwijs – Estafettestaking op woensdag 14 maart 2018 
 
De gezamenlijke bonden hebben besloten om op woensdag 14 maart 2018  een regionale stakingsdag te organiseren. Het 
gaat om de werkdruk en om aanvullende maatregelen om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken, zodat meer 
jonge mensen willen kiezen voor het onderwijsberoep.  Daar zullen we allemaal: ouders, leerlingen en scholen in de 
komende jaren mee te maken krijgen, want het lerarentekort blijft stijgen. Daarnaast wordt gestreden voor een 
evenwichtige beloning. Ook dát aspect moet het onderwijsberoep aantrekkelijker maken.  
 
Het lerarentekort zal in de aankomende jaren schrikbarend groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger 
kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat 
we voor elke klas een leraar kunnen vinden.  
 
De leerkrachten van Brede School Omnibus hebben besloten om ook op woensdag 14 maart  met de collega's in het primair 
onderwijs mee te staken. De school kan daardoor niet open.   
 
Wij vinden het voor u als ouders vervelend, omdat deze acties ongemakken voor u opleveren. Wij vertrouwen dat u ons 
zult steunen met het oog op de situatie in het onderwijs.  
 
U kunt onze partner Kindercentrum De Stoel benaderen voor opvangmogelijkheden. Hieronder de informatie over contact 
en tarieven.  
 

 
Wanneer u vragen heeft, kom dan gerust even langs bij de directie.  
 
Vriendelijke groet, namens het team van Brede School Omnibus  
 
Frank Roël  
Directeur 
 
 
Bijlage:  brief aan ouders van Onderwijsgroep Amstelland 

 
Opvang woensdag 14 maart  contact: Janneke Bulthuis (ma-do) 020 – 641 6580 of lgpandora@kcdestoel.nl    
 
Gelijk als een vakantiedag is de BSO open van 7.30 tot 18.30 uur onder dezelfde voorwaarden als de vorige keer. 
 
Optie 1: uw kind komt op woensdag standaard al naar de opvang. 
Wilt u dan s.v.p. aan het team doorgeven of uw kind wel of niet de hele dag komt? Kosten extra opvang: € 37,50 
 
Optie 2: uw kind komt woensdag niet standaard naar de opvang, maar opvang is wel gewenst. 
Wilt u dan s.v.p. contact met het team opnemen om te vragen of er plaats is? Kosten van deze extra opvang € 75,60 
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