Tiel, 11 september 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u wellicht uit de media hebt vernomen, is er op 5 oktober een landelijke stakingsdag voor het
PO uitgeroepen.
SKOR ondersteunt deze actie en om die reden zullen er op 5 oktober geen lessen op de SKOR-scholen
worden gevolgd.
De reden dat we een dergelijke maatregel nemen is dat we enerzijds onze medewerkers in de
gelegenheid willen stellen hun zorg in Den Haag te laten horen en anderzijds ook om bestuurlijk een
signaal af te geven.
Als bestuur en management van SKOR vinden we dat de grenzen zijn bereikt. Het gaat daarbij om
achterblijvende salarissen maar misschien meer nog om achterblijvende bekostiging die het
onmogelijk maakt om de broodnodige ondersteuning op de scholen in de zetten.
Het ontbreken van deze bekostiging en de in vergelijking met andere sectoren relatief lage salarissen
maken dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt en dat de interesse voor het vak van
leraar terugloopt. Juist nu het tekort aan leerkrachten stevig aan het oplopen is en we waarschijnlijk
al in dit schooljaar niet meer alle vervangingen kunnen realiseren die nodig zijn maakt dat er nu een
stevig signaal moet worden afgegeven.
Staken is in het onderwijs geen gewoon goed. Verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en ook naar
u als ouders maakt dat in het onderwijs en zeker ook bij SKOR terughoudend wordt omgegaan met
dit middel. Nu staat het water echt tot aan onze lippen en zien we geen andere mogelijkheid om
tegemoet te komen aan de oproep om te gaan staken die zowel van werknemerskant (vakbonden)
als van de kant van de werkgevers (PO-raad) wordt gedaan.
U kunt contact opnemen met de kinderopvangorganisaties welke aangeboden worden op de school
van uw kind. Of u daarvan gebruik maakt (daar zijn kosten aan verbonden) is natuurlijk geheel aan u.
Wij hopen op uw begrip.
Vriendelijke groet
Maurice Gloudi
Directeur-bestuurder SKOR

