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Informatieochtend
media- en
telefoongebruik
Informatieavond
Voortgezet Onderwijs
(ouders en leerlingen
groep 8 – groep 7 is ook
welkom)
Voorleesdagen

14
januari

Staking 30 en 31 januari
Beste ouders, verzorgers,
De bonden en werkgevers in het basisonderwijs hebben een caoakkoord bereikt. Dat maakte de Algemene Onderwijsbond (AOb)
afgelopen donderdag bekend. Al het onderwijspersoneel krijgt vanaf
januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een eenmalige bonus.
Ook krijgt het personeel een eenmalige nabetaling in februari. Natuurlijk
zijn we daar erg blij mee. Toch gaat de aangekondigde tweedaagse
(landelijke) staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari volgens de
bonden absoluut door.
De reden om de onderwijsstaking door te
laten gaan, is dat er nog steeds structurele
investeringen nodig zijn om de loonkloof
met het voortgezet onderwijs te dichten,
het lerarentekort aan te pakken en de
werkdruk te verminderen. Door het grote lerarentekort op basisscholen
is de werkdruk voor de huidige medewerkers enorm gestegen. Maar ook
op middelbare scholen vallen lessen uit en komen steeds meer
onbevoegde docenten voor de klas te staan.
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Landelijke staking PO

Kunstweken (3 weken)
Continurooster tot
12.00 uur
Voorjaarsvakantie

Informatieochtend
Dinsdagochtend 14 januari is er bij
ons op school een bijeenkomst over
het telefoon- en mediagebruik bij
kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Wij
geven

tijdens

de

bijeenkomst

informatie over de verschillende
sociale media en tips om uw kind
hierin te begeleiden. De bijeenkomst

Ook wij ondervinden dagelijks de gevolgen van het lerarentekort. De
stakingsbereidheid onder de medewerkers van OBS De Klimop is
daarom groot. We zullen de school twee dagen sluiten om actie te
voeren. We informeren u zodat u daar alvast rekening mee kunt
houden.

is voor alle ouders van groep 5, 6, 7
en 8. Bent u benieuwd welke
mediakennis uw kind nodig heeft en
welke afspraken u met uw kind kan
maken? Tijdens deze ochtend zal er
ruimte zijn voor het stellen van
vragen. De koffie en thee staan klaar.

We hopen op uw begrip en steun! De kwaliteit van het onderwijs staat
onder andere onder druk door het tekort aan leerkrachten. Deze staking
gaat dus over veel meer dan salariëring. Het gaat over de toekomst van
uw en onze kinderen.
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Met vriendelijke groet,
Philippine van Kooten

Vriendelijke groet, Martha van Wijhe
en Maxime Verbaas (stagiaire)
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