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MR Flierefluiter staat klaar 
Afgelopen maand is de Medezeggenschapsraad van De 
Flierefluiter vernieuwd. Allereerst willen we Harm, na 
ruim 9 jaar lidmaatschap van de MR, en Koen en 
Tamara danken voor hun inzet. En natuurlijk ook 
vanuit de leraren Dorota en (voor de zomer nog) Jill. 
Ontzettend fijn dat jullie je inzet en ondersteuning 
hebben gegeven. Gelukkig hebben we het MR-team 
weer kunnen aanvullen naar twee maal vijf personen.  
 
De MR bestaat nu uit: 
Leraren: Liesbeth van Galen, Astrid Puite, Femke Roest, 
Bianca de Vries en Rebekka van Kampen. 
Ouders: Ingrid Muijderman (moeder van Fayline in 
groep 3a), Dick Katgert (vader van Sanne in groep 6a 
en Tim in groep 3b), Eric van Veen (vader van Ginger in 
groep 7a en Quinn in groep 3b), Barend Klickerman 
(vader van Sophia in  groep 1/2a) en Richard Haeck 
(vader van Julie in Neo 1).  
De komende tijd staan we voor veel uitdagingen. Met 
name willen we benadrukken dat er alles aan gedaan 
wordt om twee uitgangspunten veilig te stellen: altijd 
onderwijs voor de kinderen (dus niemand naar huis) en 
maximaal (structureel) twee leerkrachten per groep. 
Wees er van overtuigd dat dit op zich een grote puzzel 
is, mede doordat in deze tijd mensen veel kansen 
krijgen of andere uitdagingen aangaan.  
Juist omdat er veel zaken spelen zullen we via DigiDuif/ 
het Flierefluiternieuws zeer regelmatig van ons laten 
horen. Echter: het is twee-richtingsverkeer. Vragen, 
inbreng en kansen willen we graag horen. Alleen als we 
van zaken op de hoogte zijn, kunnen we ons er mee 
bezighouden.  
 
Contact kan via: mr@flierefluiter.asg.nl  
Let wel, daarin krijgen alle leden van de MR de 
informatie. Mocht je informatie eerst persoonlijk 
wensen te delen kan dit via: 
richard.haeck@manageable / 06-19288776 of 
dick.katgert@upcmail.nl / 06-33100170.  
 
 

PO in Actie 
In de bijlage van dit flierefluiternieuws vindt u een 
brief afkomstig van PO in Actie. De brief maakt u 

duidelijk waar deze doelgroep 
voor staat, wat momenteel de 
speerpunten zijn en welke 
mogelijke nieuwe staking voor 
de deur staat.  
 
 

Bijdrage van de OR 

 
Op dit moment hebben wij 
voor 173 leerlingen de 
ouderbijdragen mogen 
ontvangen. Hartelijk dank 
hiervoor.  
Wij hebben 390 leerlingen die 
de feestmaand meevieren. 
Voor de ouderraad wordt het 
wel erg moeilijk om zo alle 
geplande activiteiten voor dit 
jaar financieel te kunnen 
realiseren. Denkt u nog even 
aan de bijdrage voor uw 
kind(eren)? 
 

Schoolfruit 
Volgende week gaan we weer 
starten met schoolfruit. 
Ook dit jaar is het gelukt de 
subsidie binnen te halen. 
Woensdag, donderdag en 
vrijdag zullen de dagen zijn 
waarop we van het schoolfruit 
kunnen smullen. 
Komende week starten we 

met:     
- Waspeen 
- Mandarijn 
- Peer  
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Kerstkraam Uithof 
Voor de kerstkraam op de Uithof zijn nog twee ouders 
nodig om de kraam te bemannen. Melden kan bij juf 
Madelon of Sylvia. Als er geen hulp aangeboden wordt, 
kan de kraam niet doorgaan. 
 

Wijzigen van personeel 
Meester Roy zal vanaf volgende week vervangen 
worden door meester Olivier. Wij wensen meester Roy 
veel plezier in zijn nieuwe baan buiten het onderwijs. 

http://www.deflierefluiter.nl/
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Beste ouders/verzorgers, 
 

Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte 

houden van de komende acties en waarom wij actie voeren.  
 

De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in 

maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende 

organisatie PO-raad, namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500 

miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging.  
 

Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 

500 miljoen klaar had staan voor het 

verlagen van de werkdruk in het 

onderwijs. Helaas bleek dit op 10 

oktober in het regeerakkoord anders. 

Voor 2018 is er slechts 10 miljoen 

gereserveerd om de werkdruk aan te 

pakken. Een druppel op een gloeiende 

plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 

miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 

miljoen te zijn en dit volledige bedrag 

komt pas in 2021 beschikbaar. Zoals u 

in de grafiek kunt zien is 2021 echt 

veel te laat, tegen die tijd zullen er al bijna 5000 fte tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er 

in 2021 zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit getal 

zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen. Dit is nu echter al te merken: klassen worden verdeeld 

of naar huis gestuurd en vacatures blijven lang open staan. 
 

De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot verschil 

(tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO 

(voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare 

verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten 

kiezen voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO. 

Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit moment een bedrag van 

270 miljoen hiervoor. Een vergelijking: als je bij een kloof van 900m, een brug van 270m bouwt, dan 

heb je niets aan de brug omdat je de kloof nog steeds niet over kunt steken. 900 Miljoen is het 

absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen 

krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behouden.  
 

Nederland staat in de top tien van de landen met de beste onderwijskwaliteit wereldwijd. Door 

bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo. Daar komt nog bij, dat 1 op de 4 

leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burn-outklachten. De gemiddelde fulltime 

leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze ontwikkelingen komen de kwaliteit van het 

onderwijs niet ten goede.  
 

Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties 

zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de 

toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan 

ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen. 
 

Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment dat er in de week 

van 5 december géén 1,4 miljard voor het PO op tafel ligt, zullen wij op 12 december opnieuw de 

deuren sluiten en zullen wij staken voor de toekomst van het onderwijs! 
 

Met vriendelijke groet, 

PO in actie. 


