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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Ma 20 januari Start van de middentoetsperiode (eerste week)  3 – 7  

Ma 20 januari Start Nationale voorleesdagen   

Ma 27 januari  Vervolg middentoetsperiode (tweede week)  3 – 7  

Do 30 + Vr 31 jan. Stakingsacties – school gesloten 1 – 8  

Wo 5 februari Open Podium  1 – 8  

Vr 7 februari Kunstuitleen (enkele leerlingen van groep 5)  5 

Ma 10 februari Onthulling kunstwerk in de hal  1 – 8  

Ma 17  t/m vr 21 feb Voorjaarsvakantie   
 

 
Het lerarentekort en de nieuwe stakingsacties op 30 en 31 januari  
Op 30 en 31 januari is er een nieuwe onderwijsstaking aangekondigd. Bijna alle leraren van de Omnibus 
kiezen ervoor om mee te doen met de acties en twee dagen te staken. Ook op de andere scholen van onze 
Amstelland groep is de stakingsbereidheid groter dan 
bij eerdere acties. De Omnibus kan door de acties 
deze twee dagen niet open gaan voor de leerlingen.  
 
Deze acties gaan over het belang van continuïteit en kwalitatief goed onderwijs waarbij voldoende leraren 
en schoolleiders nodig zijn. Het gaat om het onderwijs als aantrekkelijke sector om in te werken. De 
stakingsclaim gaat over structurele investeringen met de volgende insteek: 
 

a. 90 miljoen structureel om het carrièreperspectief van schoolleiders en onderwijsondersteunend 
personeel te vergroten. 
 

b. 550 miljoen structureel om het salarisverschil tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs op te 
heffen. 
 

c. Een salarisverhoging van 1,25% per jaar voor alle werknemers bovenop normale loonontwikkeling 
om de achterstand van jaren nullijn in te halen. 

 
Omdat we ons grote zorgen 
maken over het steeds maar  
toenemende lerarentekort 
delen we bijgaande grafiek. De 
verwachting is dat er, als er niets 
verandert,  in 2024 al een tekort 
van 5000 full-time leerkrachten 
zal zijn in het basisonderwijs en 
daarna loopt het alleen maar 
verder op.  
 
Ook vinden we het belangrijk 
dat u zich realiseert wat dit voor 
de toekomst van uw kind zou 
kunnen betekenen.  
 
 
 
 

Brede School Omnibus is gesloten op 
donderdag 30 en vrijdag 31 januari 
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Wellicht zijn het niet de leraren die nog meer en vaker moeten gaan staken, maar zou het helpen als de 
ouders van jonge kinderen in Nederland onze regering gaan wijzen op de consequenties voor de kwaliteit 
van het onderwijs en de toekomstkansen voor hun kinderen.  
 
Het lerarentekort is merkbaar 
Het lerarentekort is ook nu al merkbaar op onze school. Terwijl het voor de ouders misschien lijkt alsof de 
school er maar weinig last van heeft moeten we achter de schermen vaak improviseren om te zorgen dat de 
lessen door kunnen gaan. Soms zijn onze eigen collega's bereid om tijdelijk één of twee dagen per week extra 
te werken, maar voor de langere termijn is dat geen oplossing. Het is erg belangrijk dat we hun grenzen 
respecteren zodat ze niet uit balans raken en omdat ander werk dan blijft liggen.  
 
Vervanging bij ziekte 
Het dagelijkse onderwijs in de groepen krijgt alle prioriteit. Voor de interne vervanging is in ons team juf 
Firdaouss beschikbaar (4 dagen per week). Wanneer zij niet hoeft in te vallen, geeft ze op verschillende 
manieren extra ondersteuning in de groepen aan kinderen die dat nodig hebben.  
 
Alle leerkrachten op Brede School Omnibus hebben veel verantwoordelijkheidsgevoel, ze willen graag goed 
zorgen voor uw kinderen. Als ze noodgedwongen moeten verzuimen door ziekte gaan ze toch heel snel weer 
werken omdat ze weten dat er een tekort aan vervanging is. Ze staan dan soms niet topfit voor de klas en 
vaak melden ze zich niet eens ziek.  
 
Thuis werken 
Soms lukt het ons niet om voor een ziektevervanging een passende oplossing te vinden. Dan moeten we 
besluiten om een groep thuis te laten werken. Dat is in de afgelopen periode al 4 keer gebeurd. Tot nu toe 
hebben de ouders dat steeds met elkaar kunnen opvangen en daarvoor zijn we u dankbaar. Voor kinderen, 
waarbij het voor de ouders echt niet mogelijk is om het te regelen hebben wij wel een opvangplicht. De 
kinderen die dan toch naar school moeten komen plaatsten we dan in de andere groepen. Het is een 
noodoplossing die we niet graag toepassen, maar we weten dat we door de toename van het tekort vaker 
groepen thuis zullen moeten laten werken.  
 
Kwaliteit van het onderwijs  
Staat door dit alles de kwaliteit van het onderwijs onder druk? Om eerlijk te zijn denken we van wel. We 
denken dat het goed is dat u zich realiseert dat we al regelmatig over de grens gaan van wat eigenlijk mogelijk 
is. Het tekort wordt alleen maar groter. 
 
We vertrouwen op uw begrip voor de nieuwe acties en op uw waardering voor onze leerkrachten. 
 

 
Vriendelijke groet, 
Frank Roël  


