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STAKING 14 Februari
Gisteren staakten de leerkrachten van basisscholen in regio Noord. Dat doen ze om de kwaliteit van het
onderwijs te kunnen garanderen. Er zijn namelijk een drietal zaken die de voortgang van het onderwijs
bedreigen.
Er is een tekort aan beschikbare leerkrachten. Dat ervaren we op onze school nog niet maar we merken
wel dat er bij bijv. ziekte geen beschikbare invallers zijn. Het tekort zal de komende jaren toenemen. Op de
Pabo’s in onze omgeving studeren minder leerkrachten af dan er leerkrachten vertrekken (zij gaan bijv. met
pensioen). Scholen in het westen van het land zijn nu al niet in staat om alle vacatures te vullen, dat gaat
naar waarschijnlijkheid ook in onze omgeving gebeuren.
Een van de oorzaken van het tekort is het salaris voor leerkrachten. Dat salaris blijft achter bij vergelijkbare
beroepen, maar ook bijvoorbeeld met de leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Ook de werkdruk in het
basisonderwijs is hoog. Naast de reguliere leerkrachtentaak worden er hoge eisen gesteld aan bijv. de
administratie van leerlingegegevens en is er te weinig tijd om de lessen voldoende voor te bereiden. Over
de werkdruk zijn inmiddels al wel afspraken gemaakt tussen vakbonden en de minister van onderwijs.
Zowel de hoge werkdruk als het salaris hebben als gevolg dat er te weinig nieuwe leerkrachten bij komen,
maar ook dat huidige leerkrachten afhaken.
Tegelijkertijd kunnen we constateren dat leerkrachten, ook op onze school(!), erg gemotiveerd zijn om
goed onderwijs aan uw kinderen te geven. Niet alleen vandaag maar ook morgen, en over drie jaar!
Het team van de Dorpsschool Wolvega heeft gisteren daarom meegestaakt, voor goed onderwijs nu en in
de toekomst!
Oudergesprekken
Inmiddels zijn de oudergesprekken (bijna alle) afgerond. Daarbij hebben we voor het eerst gebruik gemaakt
van het portfolio. Binnenkort bespreekt het schoolteam de gang van zaken bij de gesprekken en het
gebruik van het portfolio.
We gaan er van uit dat de ouders met het portfolio en het gesprek voldoende zijn geïnformeerd over de
voortgang van hun kind(eren) op school. Indien u nog vragen heeft kunt u zich natuurlijk altijd melden bij
de groepsleerkracht!

Agenda februari/maart
(zie ook website)
20-02 Vergadering oudervereniging

26 -02 t/m 4-03 Voorjaarsvakantie
07-03 Personeelsdag Comprix/
Geen school!
09-03 Luizencontrole
10-03 NL DOET
13-03 Vergadering oudervereniging
16-03 Oud papier
21-03 Open dag
MR vergadering 19:30 u.
22-03 Groepsoptreden groep 5
24-03 Zomertijd!!
30-03 Goede Vrijdag/geen school

