
 

   

 

 

 

Acties in het primair onderwijs 

 
 

 

 

Roosendaal, 12-6-2017 

 

 

Geachte ouders / verzorgers, 

 

 

 

Het succes van de leerlingen die onze scholen bezoeken hangt voor het grootste 

deel af van onze leerkrachten. Bevlogen medewerkers weten meer uit de leerlingen 

te halen. Iedere dag opnieuw vragen wij onze leerkrachten om topprestaties te 

leveren en uw kind(eren) te stimuleren tot goede prestaties. Onze leerkrachten 

werken gemotiveerd en met passie aan de prestaties van hun leerlingen. Het bestuur 

en het management van OBO is doordrongen van het feit dat ‘de leerkracht ertoe 

doet’ en dat de leerkracht het verschil kan maken.  

 

Onze leerkrachten leveren prestaties met passie! 

 
We willen zuinig zijn op ons personeel en voeren daarom bewust 

‘werkgelegenheidsbeleid’, waardoor medewerkers de hoogst mogelijke vorm van 

baangarantie hebben. OBO streeft naar een goed werkklimaat voor alle 

medewerkers. Het ziekteverzuim bij OBO was lager dan het landelijk gemiddelde. De 

laatste jaren constateren we echter een stijging van het ziekteverzuim. We 

vermoeden dat de toename van de werkdruk een belangrijke oorzaak is voor dit 

verzuim. Regelmatig vallen ook bij OBO leerkrachten uit. Het antwoord hierop 

hebben we helaas nog niet gevonden. We moeten bovendien constateren dat de 

hoge werkdruk, gecombineerd met de lage salarissen, het werken in het primair 

onderwijs voor velen onaantrekkelijk maakt. Het wordt steeds moeilijker om goed 

personeel te vinden en vervangers zijn al helemaal zeldzaam geworden. Ook hierop 

moet OBO het antwoord (voorlopig) schuldig blijven. Wat we wel weten is dat als we 

van onze leerkrachten vragen om goed onderwijs te blijven geven, investeringen in 

het primair onderwijs onvermijdelijk zijn! Al geruime tijd proberen zowel werknemers- 

als werkgeversorganisatie de politiek hiervan te overtuigen. Vooralsnog heeft dat 

niet het gewenste resultaat opgeleverd. De onderwijsvakbonden hebben nu 

opgeroepen tot actie. Dat zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn.  

 

We kunnen niet voorspellen hoeveel van onze medewerkers hieraan gaan 

deelnemen, maar kunnen niet uitsluiten dat deze acties consequenties gaan 

hebben op de school van uw kind(eren). Het is mogelijk dat één of meerdere klassen 

op 27 juni a.s. het eerste uur geen les zullen krijgen. De directie van de school van uw 

kind(eren) zal u nader informeren over de specifieke situatie die op de school van 

uw kind(eren) van toepassing is.  

 



 

   

 

Ik hoop dat wij op uw begrip mogen rekenen. Iedere medewerker maakt zelf de 

afweging of hij/zij wil het werk wil onderbreken, maar u kunt aannemen dat zij die 

dat doen, dit in de eerste plaats in het belang van het primair onderwijs en dus in het 

belang van uw kind(eren) doen. Niet iedere collega zal meedoen, maar dat 

betekent zeker niet dat zij de inzet van deze acties niet ondersteunen.   

 

Mocht u de leerkrachten van de school van uw kinderen willen steunen in hun strijd 

voor een eerlijk salaris en minder werkdruk, dan kunt u dat doen door de petitie te 

tekenen, door te klikken op:  http://www.pofront.nl/petitie/)  

 

 

met vriendelijke groet, 

 

de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, 

namens deze, 

 

 
 

A.J.P. Goossens MME, 

directeur - bestuurder. 

agoossens@obo-wbr.nl  
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