
 

 

 

 

 

Raalte, vrijdag 17 januari 2020 

Betreft: staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De onderwijsvakbonden roepen alle medewerkers uit het primair onderwijs op tot een landelijke staking op  
30 en 31 januari a.s. Iedere werknemer in ons land heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer 
te leggen. Het gaat hier om een staking, die niet gericht is tegen de werkgevers, maar het is een middel om de 
politiek onder druk te zetten. 
De vakorganisaties hebben drie doelen met deze staking: 

- de investeringen in het onderwijs moeten structureel worden gemaakt en leiden tot blijvende oplossingen. 
- de loonkloof tussen PO en VO moet gedicht worden. 
- de personeelstekorten (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders) moeten worden 

aangepakt door extra investeringen. 
 
De vakbonden willen met deze acties de problemen in het onderwijs onder de aandacht houden. De staking is 

gericht op de politiek. Men wil hiermee druk blijven uitoefenen op de politiek, zodat dit zal leiden tot blijvende 

investeringen en oplossingen in onze sector. 

Het college van bestuur van mijnplein ondersteunt de doelen van de actie. Een acceptabele werkdruk en aanpak van 

het personeelstekort en arbeidsvoorwaarden, die recht doen aan de inzet van de medewerkers zijn rechtvaardige 

doelen.  

De leraren op onze school staken op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Dat betekent dat de school gesloten blijft 

en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen). Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor 

uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met Edwin Buse. 

Aan de kinderopvangorganisatie KOOS en ’t Schanebroekkie is gevraagd of u op hen een beroep kunt doen voor 

kinderopvang als de actie doorgaat. We melden er wel bij dat de daaraan verbonden kosten voor rekening van de 

ouders zijn. We zullen u tijdig melden of zij aan ons verzoek kunnen voldoen. 

 

Mocht u de actie willen ondersteunen dan kan dat door uw zorgen te uiten in de richting van de politieke partijen. 

Hiervoor heeft het bestuur van mijnplein een voorbeeldbrief met een toelichting aan deze brief toegevoegd. 

 

We houden u de komende tijd op de hoogte. 

Vriendelijke groet, 

Namens het team 

Edwin Buse 

 

 

 

 



Handleiding voorbeeldbrief: 

Er zijn twee opties om de schrijfactie te doen: 

a. U doet het op persoonlijke titel 

b. U doet het met een groep  

Praktisch: 

1. zet de voorbeeldbrief op uw computer en sla deze op 

2. verwijder de rode gedeelten en vul daar de adresgegevens, datum, uw rol en argument en tenslotte uw naam in. 

3. sla de brief vervolgens op met de naam van de partij aan wie u hem verstuurd 

4. maak een print, teken de brief, scan de brief en mail hem naar u zelf. U hebt nu een getekend PDF-exemplaar. 

U kunt uiteraard ook gebruik maken van een digitale handtekening. 
5. verstuur de brief aan de partij(en) van uw keuze. Verstuur hem met lees- en ontvangstbevestiging. 

Nog een paar tips: 

- ieder teamlid maakt 1 brief - print deze maal het aantal teamleden – elk teamlid tekent, scant en verstuurt via het eigen 

mailadres. 

- je kunt ook de brief namens een groep of een geleding (MR/OC) versturen. Pas dan de ‘rol’-regel aan en laat bv. de 

voorzitter namens iedereen tekenen en verzenden. 

- je kunt voor ouders voorbeeldbrieven klaarleggen met daarnaast een handtekeningenlijst. Die stuur je dan als bijlage 

mee. 

- houdt de brief qua taalgebruik e.d. correct en zakelijk. 

- gebruik als medewerker jouw mijnplein-mailadres. Zo houdt je zakelijk en privé gescheiden. Je schrijft de brief immers 

als professional. 

- zet geen leerlingen in voor deze actie. Je schrijft op persoonlijke titel of met een groep volwassenen.  

Overzicht namen / adressen politieke partijen Tweede Kamer / handleiding voorbeeldbrief 

 Partij NAW Hoofdbestuur  

1 VVD Algemeen Secretariaat 
Mauritskade 21 
Postbus 30836 
2500 GV Den Haag 
 

info@vvd.nl  

2 PVV Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

Geen algemeen mailadres. Dit mailadres 
lijkt het meest geschikt: 
Publieksvoorlichting: 
pvv.publiek@tweedekamer.nl  

3 D66 Landelijk Bureau 
Post- en bezoekadres: 
Lange Houtstraat 11 
2511 CV Den Haag 

info@d66.nl  

4 CDA Postadres CDA Partijbureau: 
Postbus 30453 
2500 GL Den Haag 

cda@cda.nl  

5 SP Landelijk partijbureau ‘de moed’ 
Snouckaertlaan 70 
3811 MB Amersfoort 

sp@sp.nl  

6 Groen Links Landelijk Bureau 
Postadres: Postbus 8008, 3503 RA Utrecht 

vragen@groenlinks.nl  

7 PvdA Contactgegevens Partijbureau 
Postbus 30204 
2500 GE, Den Haag 

voorzitter@pvda.nl  

8 ChristenUnie Correspondentieadres 
Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT 

bestuur@christenunie.nl  

9 Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 
Postbus 17622 
1001 JM Amsterdam 

info@partijvoordedieren.nl  

10 50Plus Postadres: 
Secretariaat 50PLUS 

info@50pluspartij.nl  
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Postbus 292, 2501 CG Den Haag 

11 Denk Postadres: 
Schiekade 10 
3032 AJ Rotterdam 

Bestuur beweging DENK 
Het partijbestuur is te bereiken via 
secretaris mevr. Keziban Ince, 
info@bewegingdenk.nl  t.a.v. K. Ince. 

12 SGP Partijbureau SGP 
Dinkel 7 
3068 HB Rotterdam 

voorlichting@sgp.nl  

13 Forum voor Democratie Forum voor Democratie 
Postbus 10116 
1001 EC Amsterdam 

pers@fvd.nl  
Dit is het enige mailadres op de site. 
U kunt ook de brief versturen via 
‘Suggesties’ op 
https://forumvoordemocratie.nl/contact  
De brief moet dan wel gekopieerd en 
geplakt worden. 

14 Groep van Haga(ex-VVD) http://vanhaga.nl/ 
Dit is een individueel kamerlid zonder partij. 
Deze moet u rechtstreeks mailen. 

w.vhaga@tweedekamer.nl  

15 Lid Van Kooten-
Arissen(ex-PvdD) 

Dit is een individueel kamerlid zonder partij. 
Deze moet u rechtstreeks mailen. 

femkemerelvankooten@tweedekamer.nl  
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Aan: 

het hoofdbestuur van 
(plak hier uit de lijst de naam en het 
adres van het partijbestuur) 
 

Betreft:  
verzoek opnemen structurele investeringen  
in primair onderwijs in het partijprogramma 
 
Datum: (vul hier uw verzenddatum in) 
 
 
Geachte leden van het hoofdbestuur, 
 
Dit kalenderjaar zal door u worden gebruikt om uw partijprogramma op te stellen waarmee u de landelijke 
verkiezingen van 2021 zult in gaan. Deze staan gepland op 17 maart 2021. 
 
In de afgelopen jaren hebt u gezien dat ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders zich grote zorgen maken 
over situatie in het primair onderwijs. De vele acties in 2018, 2019 en 2020 hebben die zorg en onvrede zichtbaar 
gemaakt. Het primair onderwijs heeft over een lange reeks van jaren een forse achterstand opgelopen, een 
achterstand die zichtbaar is in salarissen en arbeidsvoorwaarden, in de bekostiging voor leermiddelen en gebouwen 
en in de grote tekorten voor onderwijspersoneel op de arbeidsmarkt. Naar mijn mening is er een situatie gegroeid, 
die alleen maar met forse, structurele maatregelen kan worden rechtgetrokken. 
 
Het kabinet stelt terecht dat kennis een centrale randvoorwaarde is voor onze welvaartsontwikkeling en dat daarom 
goed onderwijs niet genoeg is en uitstekend onderwijs nodig is. Het kabinet legt, terecht, de lat hoog. Ons land staat 
al lang in de Top 10 van de meest concurrerende economieën ter wereld en die positie willen we behouden. Goed 
onderwijs wat resulteert in een sterke kenniseconomie is dan de basis en die basis begint in het primair onderwijs. 
De laatste PISA-resultaten1 geven veel reden tot zorg, de kennisbasis van ons land kalft af. De middelbare scholen 
slaan ook alarm: door de lerarentekorten neemt de achterstand van leerlingen toe bij de start in de brugklas. En de 
doelen van passend onderwijs kunnen slechts beperkt en enkel met grote inspanningen van betrokkenen worden 
gerealiseerd. Voldoende reden om te investeren in structurele verbeteringen over een lange termijn.  
 
Ik vraag daarom dringend om hier aandacht aan te geven. Onze kinderen verdienen dat uitstekende onderwijs, 
verdienen gelijke kansen en maximale ontwikkelmogelijkheden. Als politieke partij bent u als eerste in staat om dat 
zichtbaar te maken in de keuzes die u maakt. Ik verzoek u dan ook in uw partijprogramma een zeer prominente plek 
in te ruimen voor het primair onderwijs en daar de noodzakelijke financiële middelen voor beschikbaar te stellen. 
 
Ik stel u deze vraag als ouder / leerkracht / onderwijsondersteuner / directeur / bestuurder. Dagelijks heb ik te maken 
met de gevolgen van de achterstand. Dat merk ik concreet het meeste door 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ik hoop van harte dat u aan mijn verzoek gehoor wilt geven en graag krijg ik te zijner tijd een exemplaar van uw 
nieuwe programma toegestuurd. U zult begrijpen dat de inhoud van het hoofdstuk over het onderwijs sterk zal 
meewegen in de stemkeuze bij de verkiezingen. 
Ik dank u voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Naam: (vul hier de naam in) 
 
Handtekening: (zet hier uw handtekening) 

                                                           
1 Zie: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/internationaal/leerlingen-en-studenten/prestaties-internationale-
prestaties-vo-pisa 
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