
 
       

Betreft : staking 6 november 2019  

Aan de ouders van kinderen van Wijzerlocaties (onderwijs),   

Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs 
staken. In deze brief willen wij u hierover nader informeren.    

 Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te 
leggen. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke 
staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op 
de politiek.  

 De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het basis-, 
speciaal en voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt 
voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk! Wijzer in Opvang en Onderwijs 
heeft begrip voor de staking, want we zien dat het lerarentekort steeds verder oploopt en de 
werkdruk in het onderwijs toeneemt. Hiervoor zijn investeringen van het kabinet nog steeds nodig.  

 Veel medewerkers op de school van uw kind zijn van plan om op 6 november te gaan staken. Dat 
betekent dat de school gesloten blijft en dat uw kind niet naar school kan. U kunt geen extra opvang 
inkopen. Ook daar hebben we te maken met een tekort aan personeel. U kunt uiteraard wel gebruik 
maken van de opvang volgens uw contract, wanneer u dat al af zou nemen op die dag (dus 
bijvoorbeeld naschoolse opvang).  We hopen dat u de actie ondersteunt door een oplossing voor uw 
kind te zoeken. Indien u toch problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind, dan 
kunt u contact opnemen met de directie van de school.   

 Wij vragen uw begrip voor de actie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van hebben. Ook 
willen we u vragen al uw invloed aan te wenden om de urgentie van het probleem bij de politiek 
kenbaar te maken.  
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