
 

Den Haag, 16 januari 2020 

 

 

Beste ouder(s), 

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

directie 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 de medewerkers recht op hebben. 

Zoals u misschien al heeft gehoord, hebben de vakbonden van het onderwijspersoneel 

voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 een staking aangekondigd in het 

onderwijs.  

De vakbonden vragen de regering en de Tweede Kamer om structureel extra geld vrij te 

maken voor het behoud van de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs. Met name 

het lerarentekort en de werkdruk die dat oplevert voor het aanwezige personeel zijn een 

risico voor die voortgang en kwaliteit.  

Als een stakingsoproep wordt gedaan door vakbonden, hebben de werknemers in de 

sector het wettelijke recht om op die dag te staken.  

Zoals het zich nu laat aanzien, zullen veel werknemers in het onderwijs gehoor geven 

aan deze stakingsoproep.  

Ook ons schoolbestuur, Lucas Onderwijs, maakt zich er sterk voor dat elke leerling goed 

onderwijs krijgt. Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er genoeg leraren zijn, dat ze 

goed zijn opgeleid en voldoende tijd hebben om hun werk te doen.  

De voorgenomen staking geeft uitdrukking aan een breed gedeelde wens om voor 

langere duur extra te investeren in het onderwijs.  

Er is dan ook begrip voor de oproep van de onderwijsvakbonden voor deze staking. 

Daarom ook heeft een groot aantal Haagse schoolbesturen gezamenlijk besloten om- 

uitsluitend in het kader van déze staking- géén salaris in te houden van stakend 

personeel. Het behoud van de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs staat in januari 

voorop.  

Na inventarisatie is gebleken dat ook op onze school het overgrote deel van het team en 

de directie gehoor geeft aan de staking. Voor u en uw kind betekent dit dat op 30 en 31 

januari a.s. onze school gesloten zal zijn.  

Het spijt ons dat u mogelijk, wederom, ongemak zult ondervinden van deze staking. Het 

is een forse maatregel om de school voor 2 dagen te sluiten. Toch vertrouwen wij erop 

dat deze op langere termijn bijdraagt aan méér en tevreden leerkrachten en dus beter 

onderwijs! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Nieke Opstal 


