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Uithoorn, 17-01-2020 

 
Betreft: Landelijke onderwijsstaking 30 en 31 januari 2020 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari leggen de leerkrachten van basisschool De 
Springschans hun werk neer, waardoor de school deze dagen gesloten zal zijn.  
 
Op De Springschans krijgen we steeds vaker te maken met de gevolgen van het 
lerarentekort. Op vacatures wordt niet gereageerd, waardoor we bij ziekte, scholing of uitval 
niet kunnen beschikken over vervanging of nieuw personeel. Tot op heden hebben we de 
vervanging intern kunnen oplossen. Leerkrachten ruilen hun werkdagen of werken meer 
dagen en leraarondersteuners en intern begeleiders staan ook regelmatig voor de groep. Dat 
toont hoe flexibel mensen zijn, maar het doet echter ook een groot beroep op de veerkracht 
en vitaliteit van alle collega’s. 
Omdat het lerarentekort het dieptepunt nog niet heeft bereikt zal het in de toekomst dus 
vaker gaan voorkomen dat we een groep moeten opdelen of u moeten vragen uw kind(eren) 
thuis te houden. 
 
Als Wijzer aan de Amstel zetten we alles op alles om met elkaar de problemen het hoofd te 
bieden. We werken daarbij noodscenario’s uit, maar stoppen ook veel energie in het werven 
van nieuwe collega’s, studenten en zij-instromers. Onlangs heeft er ook een gesprek 
plaatsgevonden tussen de directeuren van de basisscholen in Uithoorn en wethouder D.J. 
Zijlstra. Mevrouw Zijlstra heeft o.a. onderwijs in haar portefeuille. 
 
Onlangs hebben de bonden en werkgevers in het basisonderwijs een cao-akkoord bereikt, 
waarmee een stap in de goede richting is gezet. Ook heeft het kabinet extra geld in het 
basisonderwijs geïnvesteerd. Dit zijn echter incidentele investeringen en daarmee worden 
de structurele problemen rond werkdruk en salarissen niet opgelost. Er zijn nog steeds 
structurele investeringen nodig om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten en 
daarmee het vak van leerkracht in het basisonderwijs aantrekkelijker te maken.  
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De zorgen over het lerarentekort in de toekomst en de gevolgen hiervan zijn groot waardoor 
we van mening zijn dat het blijvend nodig is een signaal af te geven aan de politieke partijen 
en de beleidsmakers in Den Haag. Om die reden is op alle scholen van Stichting Wijzer aan 
de Amstel overleg geweest over de oproep van onze vakbonden om weer te gaan staken op 
30 en 31 januari 2020. Op De Springschans heeft het overgrote deel van het team besloten 
om gehoor te geven aan die oproep.  
 
Rest mij u te laten weten dat we heel blij zijn met het begrip dat we vaak van ouders over de 
stakingen te horen krijgen. Helaas moeten wij weer in actie komen en hopen dan ook 
opnieuw op uw steun, waarvoor ik u bij voorbaat al oprecht bedank.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team van De Springschans,  
 
Guido van Egmond 

Directeur    
g.vanegmond@springschansuithoorn.nl 
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