
Acties in het onderwijs 

Vorige week ontving u een brief van Martin van Veelen over de staking op 15 

maart a.s. Graag lichten wij hieronder nog e.e.a. toe. 

 

De acties in het onderwijs van de afgelopen tijd hadden twee speerpunten: 

1. Werkdrukvermindering 

2. Hoger salaris (met als doel het lerarentekort aan te pakken) 

 

M.b.t. de werkdrukverlaging: 

Rondom de werkdrukverlaging is de overheid in beweging gekomen. Er zijn 

extra middelen beschikbaar gesteld en dat gebeurt de komende jaren 

opnieuw. Wij hebben op school deze zogenaamde werkdrukgelden in overleg 

met het team op dusdanige wijze ingezet dat we echt de positieve effecten 

voor het team en de kinderen zien. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van de 

ambulante schil, het zogenaamde ondersteuningsteam en het aanstellen van 

een vakdocent gymnastiek. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar manieren 

om zelf de werkdruk aan te pakken. Dit doen wij bijvoorbeeld door alleen 

activiteiten te organiseren die heel duidelijk bij de visie en missie van onze 

school passen. Dit betekent ook dat we dingen bewust niet doen. Hierover kon 

u meer lezen in voorgaande nieuwsbrieven.   

 

M.b.t. een hoger salaris: 

Op dit gebied is er weinig beweging bij de overheid. Er lijkt geen gevoel van 

urgentie te zijn. Om die reden zijn veel leerkrachten bereid om verder te gaan 

met de acties. Het staken voor een hoger salaris heeft met een aantal zaken 

te maken.  

 

Allereerst, en misschien wel het belangrijkste,  

heeft het staken voor een hoger salaris te 

maken met het lerarentekort. U merkt dat bij 

ons op school misschien nog niet zo, maar er 

zijn in het land echt grote problemen aan het 

ontstaan. Dagelijks worden klassen opgesplitst, 

staan IB-ers, onderwijsassistenten en 

directeuren voor de klas of worden grote 

groepen leerlingen naar huis gestuurd. Kijk 

bijvoorbeeld maar eens naar de getallen 

hiernaast of neem een kijkje op 

https://lerarentekortisnu.nl. Hier ziet u de 

enorme aantallen leerlingen die last hebben van 

de tekorten (slechts 60% van de scholen meldt 

actief op deze website, de echte getallen zijn 

nog hoger). Er is sprake van een crisissituatie 

die naar verwachting de komende jaren alleen 

maar groter wordt. Dit gaat ten koste van de 

kwaliteit van onderwijs.  

 

Veel leerkrachten vinden het onterecht dat er behoorlijke verschillen zijn 

tussen het salaris van leerkrachten in het PO en docenten in het VO (terwijl 

beiden een opleiding van hetzelfde niveau hebben gedaan en de functies qua 

zwaarte en verantwoordelijkheid vergelijkbaar zijn). Het gelijktrekken van de 
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Agenda 
- Do. 21 februari ........... Carnaval (alle groepen)  

- Vr. 22 februari ............ Studiedag (leerlingen vrij) 

- Ma. 4 maart ............... Studiedag (leerlingen vrij) 

 

- Voorjaarsvakantie: ma. 25 februari t/m vr. 1 maart -  
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salarissen zorgt voor het aantrekkelijker maken van het beroep en daarmee tot het aanpakken van het 

lerarentekort. 

 

Tot slot: 

Het is belangrijk om te benadrukken dat wij de staking steunen, maar dat directies niet beslissen over de 

staking. Dat doen de personeelsleden ieder voor zich. Uit inventarisatie onder de personeelsleden blijkt 

dat er een dusdanig grote groep gaat staken, dat het vrijwel onmogelijk is de school open te houden. Wij 

zijn ook niet bereid om noodgrepen te doen om dit wel voor elkaar te krijgen. Daarnaast vinden wij het 

belangrijk om één lijn te trekken, binnen de Delta, maar ook in onderwijsland. Verdeeldheid (zoals nu 

tussen de vakbonden) doet de impact van de acties geen goed. Om die reden spreekt Delta duidelijke 

steun uit, zijn de scholen dicht en worden de salarissen doorbetaald.     

 

Wij hopen dat er door de acties een duidelijk signaal naar de overheid gaat. Er is beweging nodig. Het is 

echt tijd om te investeren in het onderwijs. Wij vinden het vervelend dat u daar last van heeft, maar we 

hopen ook dat u zich realiseert dat wij hetzelfde belang als u hebben: goed onderwijs voor onze kinderen, 

nu en in de toekomst!      

 

Personeelsnieuws 

Enkele wijzigingen m.b.t. het personeel voor de laatste periode HGW (tot aan de zomervakantie): 

 

Sabine zal twee dagen per week in groep 6 staan als vervanger voor Marjolein Mimpen die nog voor 

langere tijd afwezig is. Eva geeft de andere drie dagen les in groep 6 en zal gedurende de laatste periode 

wederom de leiding van de meerklas op zich nemen. 

 

Simone Visser vervangt Anique Diepeveen, die na de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof zal 

gaan, in de groepen 1-2 Blauw (2 dagen) en 1-2 Rood (1 dag). Daarnaast zal Simone twee dagen deel 

uitmaken van het ondersteuningsteam (de ambulante schil voor ondersteuning en vervanging). 

 

Herhaalde oproep: MR-lid gezocht 

Zoals eerder aangekondigd, zal Jurgen Los na de zomervakantie de MR gaan verlaten. Wij zijn dus op 

zoek naar een nieuw ouderlid! Vindt u het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school, de 

leerlingen en het team en actief mee te denken? Stuur dan een mail naar MRRegenboog99@gmail.com. 

Bij meerdere aanmeldingen zal er een verkiezing worden gehouden. Indien dit het geval is, zult u daar zo 

spoedig mogelijk bericht over ontvangen. Alvast bedankt voor uw reactie!  

 

Prikbord: Buurtsportcoaches Mens De Bilt 

 

Ook in de voorjaarsvakantie zijn de buurtsportcoaches actief op en rond de pleinen van de scholen.  

 Maandag 25 februari van 13:00 tot 15:00 uur op het schoolplein van de Wereldwijs/Regenboog in Bilthoven 

 Woensdag 27 februari van 13:00 tot 15:00 uur op het Cruyff Court in De Bilt 

 Donderdag 28 februari van 13:00 tot 15:00 op het schoolplein van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk 

 

Het schoolteam, de MR en de AC wensen  

u een heel fijne voorjaarsvakantie toe! 

 

 
 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.  
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 
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