Ermelo, 21 juni 2017
Beste ouders van de Koningin Julianaschool,
Vorige week schreef ik in de Roffel, dat we volgende week dinsdag 27 juni a.s.
mee gaan doen aan de prikactie van PO in Actie.
Wij maken ons zorgen om de toekomst van het basisonderwijs, zorgen om het
onderwijs aan uw kind(eren). Dan gaat het om werkdruk, te volle klassen met te
weinig handen voor de klas, maar ook om salaris, waardoor het basisonderwijs
niet meer aantrekkelijk is voor nieuwe leerkrachten, m.n. mannen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor
gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
Het ministerie ontkent de problemen en zegt dat het prima gaat. De staatssecretaris meldde onlangs, dat het onderwijs aan kleuters veel gemakkelijker is dan
onderwijs aan pubers ….. Daarmee verdedigde hij het feit, dat docenten in het
voortgezet onderwijs meer verdienen dan in het basisonderwijs, terwijl het niveau van de opleidingen in het overgrote deel van de gevallen hetzelfde is: beide
groepen leerkrachten hebben een Hbo-niveau.
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen
gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten
horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het
prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs
aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl.
Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.
Hoogachtend,
en met vriendelijke groeten,

H. Sybesma
Directeur PCB Koningin Juliana
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