Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen van het Pax Christi College
Datum : 22 januari 2020
Ref
: BEJ/LB/U20-21 (8.3.01)
Betreft : landelijke staking onderwijs 30 en 31 januari
Geachte ouders/verzorgers,
Aankomende 30 en 31 januari zijn er acties van leerkrachten/docenten van basis- en
voortgezet onderwijs door het hele land. Ze geven hiermee aan dat ze graag hun vak zo
betekenisvol mogelijk uit willen oefenen, maar dat ze steeds meer het gevoel hebben dat de
kwaliteit ernstig onder druk komt te staan als er niet meer in het onderwijs wordt
geïnvesteerd.
Belangrijke oorzaken zijn het lerarentekort en de grote werkdruk. Uit recente onderzoeken
blijkt dat dit lerarentekort in de toekomst nog groter zal worden. Het zorgt voor steeds
grotere klassen en minder contacttijd met de leerlingen. Het zorgt ook voor een hoger
oplopende werkdruk bij de docenten die wel beschikbaar zijn. Hierdoor staat de aandacht
voor de individuele leerbehoefte van uw kind en de inhoudelijke kwaliteit van ons onderwijs
op het spel. We zien dat dit leerkrachten/docenten aan het hart gaat.
Hun zorg is ook onze zorg. Het gaat ons allemaal om het belang van de kwaliteit van het
onderwijs voor uw kind en daar zetten we ons van harte en dagelijks voor in. Het is nodig dat
er structureel geïnvesteerd wordt in voldoende goed opgeleide en bevoegde leraren die de
tijd krijgen om goed onderwijs te verzorgen en te ontwikkelen.
Veel overleg tussen vakbonden, ministerie van Onderwijs, PO-raad, en VO-raad en de
eerdere staking in november 2019 hebben slechts voor een korte periode geld opgeleverd.
Door deze investering kan een begin gemaakt worden met de aanpak van de problemen,
maar daarmee worden die problemen niet structureel voor de langere termijn opgelost.
Dit is dan ook de reden dat wij, bestuurders van een groot aantal voortgezet
onderwijsscholen in de regio Nijmegen, onze medewerkers ruimte geven om actie te voeren.
Op iedere school wordt dit anders ingevuld. In bijgevoegde brief van uw school kunt u lezen
welke consequenties dit heeft voor het lesprogramma van uw kind.
Wij vertrouwen op uw begrip.
Hartelijke groet,
Bestuurders
Notre Dame des Anges
Montessori College
Scholengroep Rijk van Nijmegen
Alliantie Voortgezet Onderwijs
Onderwijsgroep Punt Speciaal
Helicon VMBO Nijmegen

