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Beste ouder(s), verzorger(s),
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord. Medewerkers in het primair
onderwijs maken zich ernstige zorgen over de toekomst van het onderwijs. In de afgelopen maanden
hebben leerkrachten van de actiegroep PO-in actie , de vakbonden en de werkgeversorganisatie POraad aandacht gevraagd voor dit onderwerp.
Op dinsdag 27 juni a.s. wordt een actie georganiseerd. Medewerkers kunnen die dag het eerste uur
het werk neerleggen. Staken is een individueel recht van werknemers. Het kan dus zijn dat alle
leerkrachten of een deel van het team op 27 juni a.s. het eerste uur niet werken.
Inmiddels is gebleken dat een groot aantal medewerkers van (V)SO de Piramide meedoet aan deze
actie. Daardoor is het tussen 8.30 en 9.30 uur niet mogelijk de lessen te laten doorgaan. Het is
daardoor ook niet mogelijk leerlingen tussen 8.30 en 9.30 uur op school op te vangen.
Het is bovendien niet mogelijk het leerlingenvervoer een uur te verschuiven. Wij moeten daarom
ouders van leerlingen, die gebruik maken van het leerlingenvervoer, vragen hun zoon of dochter zelf
naar school te brengen. Verzoek is deze leerlingen om 9.30 uur te brengen. De lessen starten zo snel
mogelijk na 9.30 uur. In de middag rijdt het taxivervoer weer op de gebruikelijke wijze.
Vanuit school zullen wij de gemeenten en vervoerders informeren dat die ochtend niet gereden
hoeft te worden. Wanneer u op individuele basis met de chauffeur van uw zoon of dochter toch kunt
regelen dat uw kind om 9.30 uur op school kan worden gebracht, dan is dat natuurlijk prima.
In het geval dat voor een leerling geen vervoer naar school geregeld kan worden, is het mogelijk dat
de leerling de hele dag thuis moet blijven. Wij zouden dat heel jammer vinden, maar deze situaties
kunnen zich voordoen. De school zal dergelijke afwezigheid niet aanmerken als ongeoorloofd
verzuim.
We hopen op uw begrip. Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor de toekomst van het
onderwijs, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen.
Met vriendelijke groet,
Dick Rensen
Directeur (V)SO de Piramide
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