
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum: 01-03-2019    
Onderwerp: landelijke onderwijsstaking 15 maart  
 
 
 
 
Geachte ouders / verzorgers, 
 

 

Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren in Nederland staken. 
Ook de medewerkers op onze school gaan op 15 maart staken 

Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft. 

 

Toelichting op de staking: 

 Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om 
het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. 
De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een 
politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking 
om druk uit te oefenen op de politiek. 

 Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op 
vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot 
universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten 
met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.  
De AOb, FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor 
verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt 
wordt om de werkdruk te verlagen. 

 In het regeerakkoord zijn extra middelen toegezegd om de werkdruk te verlagen en 
de salarissen te verhogen, maar, in de ogen van de vakbonden, nog veel te weinig en 
bovendien komt het grootste deel daarvan pas in 2021 vrij. 
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Wat betekent de dag staking voor de school?  

 Als de leerkrachten van de school van uw kind(eren) besluiten te staken en het werk 
volledig neer te leggen, dan kan de school niet open. Daar kan het schoolbestuur 
niets aan doen, dit is overmacht. Het is niet toegestaan om uitzendkrachten in te 
huren om personeel te vervangen, dit ondermijnt het recht op staken. Als er te 
weinig leraren zijn om les te geven, dan is het toegestaan om de scholen dicht te 
houden. Scholen mogen ouders dan ook verzoeken de kinderen gedurende de 
staking zelf op te vangen.  

 Medewerkers nemen deel aan de actie in Den Haag of komen naar school om deze 
dag in te vullen met schooltijd. Onze leerkrachten vangen op deze dag geen kinderen 
op. 

 

Het college van bestuur en het managementteam van clusterdirecteuren van SOOOG  
ondersteunen deze actie. 
We hopen op uw begrip en medewerking!  

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de school. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Kuiper. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 
 
 
 
 
J.H. Hansen     Annet Flim 
 
College van Bestuur  namens het managementteam van 

clusterdirecteuren 
 


