Gorinchem, 30 januari 2019

Aan: ouders, leerlingen en medewerkers van Stichting OVO
Betreft: brede onderwijsstaking 15 maart

Geachte ouder, beste leerling en collega,
Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn het OVO actiecomité 15 maart, bestaande uit
leerlingen, ouders en vertegenwoordigers van OVO. Wij roepen op om samen met ons op 15
maart een signaal aan Den Haag af te geven,, dat het zo niet langer gaat met het onderwijs
in Nederland, van basisonderwijs tot wetenschappelijke onderwijs.
Ongetwijfeld heeft u / hebben jullie hier al over gehoord of gelezen, maar op 15 maart wordt
voor het eerst in de geschiedenis in alle onderwijssectoren, van basisonderwijs tot
wetenschappelijk onderwijs, in Nederland gestaakt. Het beroep van leerkracht en docent
kan nog steeds niet bogen op een goed imago. Dat heeft oorzaken. In het basisonderwijs
loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op. Er is geen enkele
reserve meer bij ziektevervanging, leidende tot structureel overwerken. Ook ontstaan
tekorten onder onderwijsondersteuners en directeuren. Dit alles los van de
salarisachterstand, die ook door de financiële injectie van afgelopen jaar nog lang niet
ingelopen is. In het middelbaar onderwijs zou er een beter carrièreperspectief aan docenten
geboden mogen worden. En in het kader van werkdruk en kwaliteit zou er gestreefd mogen
worden naar een lesweek van 20 lesuren. In het mbo en hoger onderwijs zijn de problemen
vergelijkbaar. Daarom wordt er intersectoraal gestaakt op 15 maart.
Besturen hebben de vrije keuze over hoe ze hiermee omgaan. Stichting OVO heeft besloten
deze intersectorale staking, waarbij solidariteit tussen de sectoren hoog in het vaandel staat,
van harte te steunen. Dat betekent dat alle scholen van Stichting OVO, 9 basis- en 4
middelbare scholen, op 15 maart gesloten zijn. Het management van Stichting OVO heeft
tevens besloten dat zij een brede oproep doet aan alle collega’s, leerlingen en ouders om
het afgeven van een duidelijk signaal aan Den Haag over de noden van de onderwijssector te
ondersteunen. We willen het signaal in de vorm van een petitie aan de Gemeenteraad van
Gorinchem aanbieden, met de vraag om het signaal namens ons aan het kabinet door te
geven.
Ongetwijfeld zal het niet ieder van ons even goed uitkomen als de school gesloten is op 15
maart, daarom melden wij u dit al zo vroeg mogelijk en vragen om uw begrip. Er staat wat
ons betreft teveel op het spel. De verschillende sectoren willen een signaal geven dat een
jarenlange bezuiniging op onderwijs en salarissen het beroep van leraar en docent niet

aantrekkelijker heeft gemaakt. Integendeel. Misschien ook wel niet verwonderlijk dat we
een groot tekort op de arbeidsmarkt van leerkrachten en docenten voorzien. Het mooie van
15 maart is dat we met alle sectoren nu de handen ineen slaan om gezamenlijk een krachtig
signaal aan Den Haag te geven.
Hoe kunt u meedoen?
Of u / je nu ouder bent, leerling of medewerker van Stichting OVO, we verzamelen ons op 15
maart om 14:00 uur op de Grote Markt voor het oude stadhuis van Gorinchem. Daar zullen
enkele toespraken worden gehouden. Om 14:30 uur wandelen we naar het nieuwe stadhuis,
waar we om 15:00 uur onze petitie aan de fractievoorzitters van de politieke partijen zullen
overhandigen. Dat zijn Pierre Schefferlie van Democraten Gorinchem, Jack Oostrum van de
PvdA, Lennert Onvlee van het CDA en Ilhan Tekir van D’66 zullen aanbieden. De petitie is als
bijlage aan deze brief toegevoegd.
Naast Stichting OVO steunt vooralsnog ook Stichting SKOBA met de Mariëngaarde deze
actie.
Doet u ook mee?
Met hartelijke groet,

Het OVO Actiecomité 15 maart,
Bestaande uit:
Yvette Bergman, ouder po;
Hanan Amhandi, ouder po;
Inssaf Daali, leerling vo;
Cynthia van Genderen, leerling vo;
Jaimy Roovers, leerling vo;
Jan van Veen, algemeen directeur po
Bert-Jan Kollmer, bestuurder

