
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       NIEUWSBRIEF 6 december  2017 
 

                   
 
Staking 12 december. 
A.s. dinsdag is er opnieuw een stakingsdag aangekondigd door de 
onderwijsvakbonden. De eisen die gesteld zijn, zijn niet ingewilligd. Gisteren verliep 
daarvoor de deadline.  
 
Wij staken! Dat wil zeggen wij geven die dag geen onderwijs.  De school is die dag 
echter gewoon open voor de kinderen want onder het mom “het onderwijs is geen 
circus” hebben wij die dag het Circus  “grote broer” uitgenodigd om met ons en 
fantastische circusdag te hebben. ’s Middags hebben we een voorstelling waarbij de 
kinderen laten zien wat ze ’s morgens hebben geleerd. U bent daarbij van harte 
uitgenodigd. Details zullen we u nog laten weten via de gewone nieuwsbrief. 
 
Belangrijk; we beginnen dinsdag a.s. om 9.30! Voor die tijd is de school echt niet 
open! Mocht u gebruik maken van de BSO dan kunt u met hen evt. afspraken 
maken. 
De kinderen kunnen wel gewoon overblijven of naar huis tussen de middag. Ze 
zijn ook gewoon om 15.15 vrij! 
 

Onderwijs is geen circus 
 
Op 12 december a.s. zal het team van de Ichthusschool staken. In principe is 
het een stakingsactie van de leerkrachten. Als directeur van de 
Ichthusschool, evenals ons bestuur, de stichting SPCO-LEV, ondersteun ik 
opnieuw deze stakingsactie. 
Wij leggen niet het werk neer maar hebben een alternatief programma.  
 
Mijn collega’s staken ! 
 
Waarom?  
Wij zijn professionals die serieus genomen willen worden. Een ieder in deze 
samenleving die en HBO+ of een universitaire studie heeft gedaan verdient 
meer dan mijn collega’s. Ook wij hebben specialisten en vakdocenten. Zeker, 
wij kunnen ook variëren in salarisschaal maar onderzoek van de vakbonden 
heeft aangetoond dat dit niet of nauwelijks van de grond komt omdat 
besturen het geld niet hebben hier een goede structuur voor op te zetten. 
Deze structuur en de bijbehorende beloning moet aangepakt worden. Onze 
collega’s in het V.O. beamen ook dat het verschil in salaris onredelijk is. 
 

 
 
Snijdelwijklaan 4b, 
 
2771 SX Boskoop 
 
Tel: 0172-214505 

 
 

 

 

Directeur: 

 

Mw. W.H. Salzmann 

Tel: 0172-214505 

 
e-mail:   

directie@ichthusbos.nl 

 

 

 
 

MR:     

Vragen, opmerkingen, 

informatie doorgeven e.d.?  

 

e-mail:  

mr@ichthusbos.nl  

 

 

 

 

HOOFDLUIZEN? 

  

Meld dit bij de leerkracht 

maar s.v.p. ook bij: 
e-mail:  

 

luizen.ichthus@ichthusbos.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact Gebedsgroep: 

 

e-mail: 
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 De werkdruk is hoog! Heel hoog zelfs . 
Het onderwijs dat wij willen geven is maatwerk. Dat vragen ouders, de inspectie, en het 
ministerie. Niet voor niets is het passend onderwijs ingevoerd. We proberen zoveel 
mogelijk kinderen binnen de scholen te houden. Maar hoe is dat mogelijk met 30 leerlingen 
in een groep waarvan de helft extra aandacht behoeft. De andere helft komt steevast 
tekort, al was het maar voor ons gevoel. 

 
Het is niet altijd leuk om in het onderwijs te werken. 80% van de collega’s in het land 
geeft aan dat het welbevinden onder de maat is. En dan hebben we het vooral over de 
kwaliteit van het onderwijs.  
Het is niet fijn om van mensen te moeten vragen dat ze opvoeder, het luisterend oor, 
vakexpert, innovator, kindercoach en leerkracht zijn. Daarnaast moeten we de kinderen 
leren lezen, rekenen, 21e eeuwse vaardigheden aanleren, onderwijzen in burgerschap, en 
weerbaar leren zijn, in een groene, gezonde, veilige, aantrekkelijke en inspirerende school. 
Hebt u hem nog? 

 
Maar… laat mij het u uitleggen……… 
 

- We doen dit omdat we passend onderwijs belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de  
kinderen. 

- We doen dit omdat ouders hun kind graag naar een goede, veilige  en inspirerende school 
willen sturen. 

- We doen dit omdat we schone toiletten belangrijk vinden. 
- We doen dit omdat pesten aangepakt moet worden. 
- We doen dit omdat de kinderen goed voorbereid naar de collega’s van het V.O.  moeten 

kunnen. Daarom observeren, onderzoeken, toetsen, compacten en behandelen we. 
- We doen dit omdat kinderen uit kansarme gezinnen alle mogelijkheden moeten hebben 

om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 
- We doen dit omdat we kinderen willen laten kennismaken met kunst en cultuur. Dat 

vinden we goed voor hun vorming. 
- We doen het omdat de kinderen de burgers van de toekomst zijn. Daar verdienen ze een 

goede voorbereiding op. 
- We doen het omdat we passie voelen voor de kinderen en het vak.  
- We doen het…..maar worden er soms ook erg moe van. Krijgen griep in de Sinterklaas- en 

Kersttijd. Kunnen niet meer op onze benen staan als het bijna zomervakantie is omdat 
onze weerstand op is. 
We draaien dan maar 2 groepen omdat er geen invaller te bekennen is en we het 
vervelend vinden om de kinderen naar huis te sturen. We zijn daar dan nog trots op ook. 

 
Geld is er niet zo vertelde minister Slob vorige week toen hij een bijeenkomst toesprak van 
ongeruste collega’s. Wel wilde hij het gesprek aan gaan. 
 
Daarom wilde ik het nog één keer uitleggen……………………….. 
 
Juist nu de inspectie met het nieuw inspectietoezicht is begonnen waarbij we zelf kunnen laten 
zien wat we kunnen moeten we onze kansen grijpen en het onderwijs goed inrichten. De 
regeldruk kan daardoor echt afnemen en de werkdruk naar beneden gaan. 
Maar dat kan en mag geen eenrichtingverkeer zijn! Wij kunnen niet alleen geven! Wij willen ook 
graag iets terug. Het onderwijs is één van de pijlers van de samenleving en van belang voor de 
toekomst van Nederland. Neem ons serieus en doe  ons recht! 



 
Wilma Salzmann 


