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Geachte mevrouw Den Besten,
Zoals u bekend is, heeft het PO-front op 6 november jl. een ultimatum gestuurd
aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Slob. In deze brief
hebben wij van de Minister geëist om aan ons toe te zeggen dat hij een bedrag van
900 miljoen euro beschikbaar stelt voor een eerlijk en rechtvaardig salaris, een
bedrag van 500 miljoen euro voor verlaging van de werkdruk in het Primair
Onderwijs en de aankondiging van vervolgstappen te weten verhoging van het
personeelsbudget.
Op 9 februari 2018 heeft de minister een werkdrukakkoord gesloten met het POfront. Daarin is de toezegging vastgelegd dat de middelen voor werkdrukbestrijding
sneller toegekend zullen worden.
Echter aan de salariseis van het PO-front is niet tegemoet gekomen. In het
regeerakkoord is 270 miljoen euro beschikbaar gesteld. Terwijl 900 miljoen euro
nodig is voor een eerlijk en rechtvaardig salaris.
Omwille van de onderwijskwaliteit blijft de salariseis van het PO-Front
onverminderd staan: er is extra geld nodig om het beroep aantrekkelijk te maken.
Elke dag krijgen duizenden leerlingen geen les omdat er te weinig leerkrachten zijn.
Om dat tij te keren is volgens de sector jaarlijks 900 miljoen euro extra nodig.
Helaas heeft de Minister deze toezegging nog niet gedaan.
Vakbonden AOb, FNV, CNV Onderwijs en FvOv zien zich daarom genoodzaakt
wederom hun leden op te roepen om deel te nemen aan een actie om onze
salariseisen kracht bij te zetten. Hierbij doen wij u mededeling van de aard en de
omvang van deze actie.
AOb, FNV, CNV Onderwijs en FvOv roepen hun leden werkzaam in het
primair onderwijs in de provincies Noord-Brabant en Limburg op tot een
staking gedurende een dag op vrijdag 13 april 2018.

Uiteraard zullen wij rekening houden met de in acht te nemen
veiligheidsmaatregelen en zijn wij te allen tijde bereid tot overleg over het
waarborgen van de veiligheid van mensen, goederen en materieel tijdens onze
actie.
Wij verwachten van de PO-Raad dat hij zijn leden op de hoogte stelt van dit bericht
en zijn leden verzoekt ouders tijdig te informeren over de gevolgen van de acties
voor hun kinderen. Graag ontvangen wij van u een schriftelijke bevestiging dat u
uw leden op de hoogte zult stellen.
Het is ook mogelijk dat andere derden hinder of schade ondervinden van deze
actie. Dit vloeit logischerwijs voort uit ons collectief actierecht zoals dat is
neergelegd in artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest. De in deze brief
aangekondigde collectieve actie is een zogenaamde politieke collectieve actie die
valt onder het collectief actierecht van vakbonden op grond van artikel 6 van het
ESH. Wij wijzen erop dat het de verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur om
deze derden in kennis te stellen van het ultimatum en de aankondiging van de
collectieve actie.
Wij zijn te allen tijde bereid tot overleg om deze collectieve actie veilig te laten
verlopen. Mochten er zich concrete problemen tijdens de actie voordoen dan kunt u
zich wenden tot de actiecoördinator van de AOb, de heer Anton Bodegraven,
telefoonnummer 06 4616 4506.
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