Week 45 04 november 2019

De jarigen van de komende week
Robin 8
Emma 5
Feline 4
Jazz 10
Sárán 11
Juf Els

05-11

Jaarvergadering MR/AC
Thema-avond:
Rapportfolio
19.30 – 21.00 uur

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Staking
Afgelopen weekend is er veel commotie geweest rondom het onderwijs.
Vrijdagavond kwam onderwijsminister Slob met het nieuws naar buiten dat er een akkoord was
bereikt met de vakbonden en dat het onderwijs 460 miljoen euro extra krijgt.
In eerste instantie waren we blij, maar toen later bleek dat dit een eenmalige bijdrage is, kwam
er veel kritiek los. De bonden die in eerste instantie zeiden dat de staking van aanstaande
woensdag niet doorgaat, kwamen daar op een later moment weer op terug.
Het bedrag klinkt als veel geld, maar het doel van het bedrag sluit niet aan bij wat wij willen.
Er is structureel geld nodig voor het onderwijs en geen eenmalige bijdrage.
Willen wij de kwaliteit van onderwijs blijven waarborgen dan moet de werkdruk structureel
worden aangepakt en moet er een gedegen plan komen om het dreigende personeelstekort aan
te pakken. Daarnaast is er nog steeds een groot verschil in het salaris tussen een leerkracht die in
het basisonderwijs werkt en een leerkracht in het voortgezet onderwijs. Het wordt echt hoog tijd
dat óók daar iets aan wordt gedaan!
Wij hebben een prachtig vak en werken iedere dag met veel plezier voor jullie kinderen en dat
willen we graag zo houden. En daarom leggen wij het werk neer!
Wij hebben als team besloten om woensdag 6 november tóch te gaan staken en de druk op
Den Haag daarmee te vergroten. We hopen dat u begrip hebt voor onze keuze.

Jaarvergadering
Komt u morgenavond ook naar de jaarvergadering van de AC en de MR? Het eerste half uur wordt het
(financiële) jaarverslag gepresenteerd en de begroting voor dit schooljaar.
Vanaf 20.00 uur willen we meer informatie geven over het Rapportfolio. Ook willen we in kleinere
groepen met elkaar in gesprek over de TOPS, de TIPS en VRAGEN die u heeft over het Rapportfolio.
Wij zorgen voor de koffie en thee met een lekker koekje erbij.

Mailadres MR
De oudergeleding van de MR heeft ervoor gekozen om een eigen emailadres te hebben. U kunt dan
rechtstreeks met de ouders die u vertegenwoordigen mailen.
Dit is het adres: mr-oudergeleding@obsdeesdoorn.nl
Daarnaast blijft het adres: mr@obsdeesdoorn.nl ook in gebruik.

Bijlage


Gratis naar het scheepvaartmuseum op 6 november

