Brief van PO-front aan besturen en scholen

Beste collega’s,
Het is vijf voor twaalf! In ons manifest ‘Primair onderwijs verdient meer’ roepen we de politiek op om
in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en
minder werkdruk.
Deze oproep kan op massale steun rekenen binnen onze sector, maar ook daar buiten. Want goed
onderwijs is van groot maatschappelijk belang. En voor goed onderwijs zijn voldoende, goede leraren
een vereiste. Om de brede steun vanuit de samenleving zichtbaar te maken, hebben de organisaties
verenigd in het PO-front een petitie opgesteld. Deze petitie kan door iedereen binnen en buiten het
onderwijs ondertekend worden. Wij roepen jullie op om deze petitie zo breed mogelijk te
verspreiden in jullie netwerk, waaronder natuurlijk de ouders van de kinderen in jullie scholen.
En om onze boodschap kracht bij te zetten, organiseren leraren een prikactie. Concreet houdt de
prikactie in dat op dinsdag 27 juni de basisschoolleerkrachten de deuren van de scholen in Nederland
een uur later dan normaal openen. We roepen alle bestuurders en schoolleiders deze actie te
ondersteunen. Om te zorgen dat alle leraren aan de actie mee kunnen doen, vragen we de besturen,
schoolleiders en teams om met elkaar het gesprek aan te gaan hoe de prikactie vorm kan krijgen op
de scholen. Dat maakt het signaal heel krachtig en dat is nodig, want het is vijf voor twaalf!
De petitie bieden we op dinsdag 27 juni aan aan de politiek. En we hopen dat er heel veel mensen
aanwezig zijn bij het aanbieden van de petitie. Wij roepen daarom alle scholen op om een leraar en
een ouder af te vaardigen naar Den Haag. En schoolleiders en bestuurders roepen we uiteraard ook
op om naar Den Haag te komen. Aanmelden voor de bijeenkomst in Den Haag kan via onze website:
www.pofront.nl.
Meer informatie is te vinden op de websites van het PO-front en deelnemende organisaties.
De organisaties van het PO-front:
PO in Actie, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, AVS, PO-Raad

