
 

Den Haag, 4 november 2019 

 

 

Beste ouder(s), 

Het College van Bestuur van Lucas Onderwijs is teleurgesteld over het resultaat dat 

bonden, PO-raad, VO-raad en minister afgelopen vrijdag zijn overeengekomen.  

In het convenant wordt gesproken over 460 miljoen euro incidenteel extra geld voor 

2020 en 2021. Het bestuur leest in het convenant niet de erkenning dat er in het 

onderwijs echt iets fundamenteels aan de hand is dat vraagt om structurele 

verbeteringen. Het nu incidenteel geld stoppen in het onderwijs zonder perspectief op 

structurele verbeteringen is voor het bestuur onvoldoende.  

De continuïteit van ons onderwijs staat onder grote druk. Onze medewerkers en 

directieleden zetten elke dag weer alles op alles om onze leerlingen goed onderwijs te 

geven en lesuitval te voorkomen. Dat verdient erkenning. Het bieden van een echt 

perspectief is waar onze medewerkers en scholen recht op hebben. 

Ondanks dat het College van Bestuur van Lucas Onderwijs blij is met de toezegging van 

extra middelen voor 2020 en 2021 – en dit extra geld ziet als een eerste stap in de 

goede richting – is zij pas tevreden als er een structurele oplossing ligt. Hiervoor is 

structureel geld nodig, maar ook het adresseren van werkdruk en verbetering van het 

imago van het beroep dienen onderdeel van de oplossing te zijn.  

Daarom blijft het bestuur bij het eerder ingenomen standpunt om de doelen van de 

staking op woensdag 6 november a.s. te steunen. 

Voor u en uw kind betekent dit dat op woensdag 6 november a.s. onze school gesloten 

zal zijn, zoals wij u al in een eerder bericht lieten weten.  

In beginsel wordt van ouders of verzorgers verwacht dat zij zich inzetten om opvang te 

organiseren voor hun kind.  

Diverse kinderopvangorganisaties zijn benaderd om extra kinderopvangfaciliteiten ter 

beschikking te stellen op de stakingsdag. De kosten van opvang komen voor uw 

rekening.  

Uitsluitend wanneer u echt geen andere oplossing heeft om uw kind te laten opvangen, 

verzorgen wij een noodmaatregel. U kunt zich hiervoor tot ondergetekende wenden. 

Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking, maar wij 

vertrouwen erop dat deze op langere termijn bijdraagt aan méér en tevreden 

leerkrachten en dus beter onderwijs! 

Met hartelijke groeten, 

Nieke Opstal 


