vereniging van mensen met een lichamelijke handicap

BOSK start eerste digitale demonstratie in ons land.
Sluit nu aan!
Voor beter Passend Onderwijs, tegen 300 miljoen bezuinigen op ondersteuning
De meeste ouders uit de BOSK-achterban hebben een kind dat veel zorg vraagt. Dat maakt
het voor hen nauwelijks mogelijk om de straat op te gaan en hun stem te laten horen. Een
jaar geleden bleek dat bijvoorbeeld weer uit hun reacties op de oproep van de BOSK om
deel te nemen aan de onderwijsdemonstratie in Nieuwegein1. Daarom deze keer een digitale
demonstratie, de eerste in ons land, geïnspireerd door de minidemonstratie onlangs in ZuidSiberië2.
De BOSK roept iedereen op om zich hierbij aan te sluiten. Voor versterking van de positie
van ouders binnen Passend Onderwijs! Tegen bezuinigen van 300 miljoen op de
ondersteuning van de zwakste leerlingen!
Doe mee!
Laat de eerste digitale demonstratie ook meteen de grootste zijn.
Meedoen is maar een kleine moeite en hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe meer
we kunnen bereiken in Den Haag.
U kunt meedoen door vóór 29 februari:
 naar de volgende internetpagina te gaan
http://www.surveymonkey.com/s/Demonstratie en daar
de tekst (max. 80 tekens), naam en woonplaats voor uw
spandoek in te voeren.
 Of: een poppetje voorzien van een spandoek of
protestbord, deze fotograferen en de foto per mail
zenden naar digitaledemonstratie@gmail.com.
 Of: een (lego-) poppetje met een protestbord sturen
BOSK, Postbus 3359, 3502 GJ Utrecht3.
In het eerste geval monteren wij uw tekst op een bord in de
hand van een lego-poppetje, in het tweede geval voegen wij uw
foto toe en in het derde geval fotograferen wij uw poppetje.
Samen gaan ze één grote demonstratie vormen die via onze
website en op allerlei andere manieren door het land zal gaan.
Uiteraard gaat onze demonstratie begin maart ook bij de Tweede Kamer langs, als Passend
Onderwijs en de bezuiniging worden besproken.
Meer informatie
Voor meer informatie over Passend Onderwijs en de bezwaren van de BOSK hierbij, kijk op
www.bosk.nl/lobbypassendonderwijs.
De demonstratie zelf kunt u volgen op www.bosk.nl/demonstratie (vanaf 23 februari).
Heeft u vragen of reacties, dan kunt u die sturen naar digitaledemonstratie@gmail.com.
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zie www.bosk.nl/passendonderwijs > Lobby Passend Onderwijs
zie bijv. http://olafkoens.nl/2012/02/01/siberische-speelgoedfiguurtjes-weg-met-poetin/
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Opgestuurde (lego-)poppetjes kunnen helaas niet worden teruggestuurd.
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