
Nieuwsbrief 
 
 
Staking woensdag 30 mei 
In het afgelopen schooljaar zijn er twee landelijke stakingsdagen geweest, waarbij wij ons, samen 
met de bijna alle basisscholen in Nederland, hebben aangesloten. De stakingen worden voortgezet 
door middel van estafette stakingen, waarbij steeds scholen in andere provincies  het werk 
neerleggen. De provincies Gelderland en Overijssel staan gepland op woensdag 30 mei. Ook wij 
staan nog steeds achter deze  acties en zullen ons dan ook aansluiten bij deze nieuwe staking.  
OP de volgende pagina vindt u een brief met een uitgebreide toelichting op de redenen van de 
staking.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolontwikkeling: rekenonderwijs 
In de nieuwsbrief van januari heeft u kunnen lezen dat we alle kinderen met een hoge score op de 
methode onafhankelijke toets (Cito), vanaf midden groep 3, de methodetoets van rekenen vooraf 
laten maken. Aangezien we hier erg positieve ervaringen mee hebben, hebben we, na onderzoek, 
besloten dat alle kinderen, vanaf midden groep 3, de methodetoets vooruit gaan maken. Dit 
betekent dat aan het begin van een nieuw hoofdstuk alle kinderen de toets van dat hoofdstuk al 
gaan maken. Als ze iets niet weten, mogen ze dat gewoon overslaan: ze hebben hier tenslotte nog 
geen uitleg over gekregen.  
Na deze vooruittoetsing bekijken de leerkrachten welke onderdelen door de betreffende kinderen al 
worden beheerst en welke onderdelen nog niet. Kinderen die een onderdeel al beheersen, hoeven 
niet mee te doen met de instructie en kunnen al zelf aan de slag. Kinderen die het wel nodig hebben, 
krijgen de instructie over het betreffende onderdeel. Aan het eind van het hoofdstuk worden de 
onderdelen die nog moeilijk waren opnieuw getoetst, om te kijken of het nu wel beheerst wordt.  
De ervaring is, dat kinderen veel gemotiveerder zijn, aangezien ze nu zelf zien welke sommen ze al 
kunnen en welke nog moeilijk zijn. De leerkrachten ervaren deze manier van werken als positief, 
aangezien ze de  instructies heel gericht op de behoeften van de kinderen kunnen aanpassen.   
  
Laatste week voor het schoolfruit 
De afgelopen periode hebben alle kinderen op woensdag, donderdag en 
vrijdag schoolfruit gekregen. Deze week wordt het schoolfruit voor het 
laatst geleverd. Dit betekent dat de kinderen vanaf woensdag 25 april 
weer zelf fruit van huis meenemen en het niet meer op school wordt 
verzorgd.  
Alle ouders die hebben geholpen met het snijden van het fruit: heel erg 
bedankt! 



 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

‘HET IS VIJF VOOR TWAALF!’  

Het gaat ons om het beste voor uw kind. 

Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter: 

• De bekostiging van het primair onderwijs is al meer dan 20 jaar ontoereikend 

in relatie tot de maatschappelijke opdracht; 

• Er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s; 

• Het ziekteverzuim is landelijk hoog en groeit; 

• Het lerarentekort groeit; 

• En de leerkrachten raken op! 

Door middel van deze brief informeren wij u over de estafettestaking in het primair 

onderwijs, voor ons (o.a. scholen in Provincie Gelderland) op 30 mei a.s.  

Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek staat – 

dit was ook bij voorgaande acties het geval - achter de staking. Wij willen u betrekken bij 

ons ongenoegen richting politiek Den Haag en hopen dat we op uw steun mogen blijven 

rekenen. 

PO in actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij zijn aangesloten, heeft begin 

2017 het initiatief genomen voor een manifest. In het manifest wordt uitgelegd waarom 

het noodzakelijk is dat het kabinet extra investeert in het primair onderwijs. De partijen 

laten zien dat er minimaal 500 miljoen euro nodig is voor werkdrukverlaging en 900 

miljoen euro voor salarisverhoging.  

Het kabinet heeft (onder voorwaarden) 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor 

de salarissen en 430 miljoen voor de bestrijding van werkdruk. Een goed begin, maar 

nog onvoldoende om het lerarentekort te voorkomen. In 2021 zullen er al bijna 5.000 

fulltime leraren tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er zo’n 115.000 kinderen in 

Nederland zonder leraar zitten. In 2025 loopt dit getal zelfs op tot 230.000 leerlingen. 

Een hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog 

ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor 

studenten. Een fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen 

als we nu niet meer doen. 

Help ons! Wij willen niets liever dan dagelijks met passie en gedrevenheid uw kind de 

weg naar morgen wijzen. Bij ons draait alles om de kinderen, om de kwaliteit van hun 

leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociale en 

maatschappelijke leven. Wij gaan voor meer onderwijzers en onderwijsondersteuners, 

zodat onderwijs op maat, gesteund door onze visie dat ieder kind het beste onderwijs 

dicht bij ieder kind moet krijgen dat aansluit bij zijn talent en behoefte. 

Wij hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van 

uw en onze kinderen.  

Teken onze petitie en laten we samen een statement richting Den Haag maken. Laat 

weten dat u ook het beste wilt voor uw kind. U vindt de petitie op: 

https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl/.  

Dank u wel voor uw steun. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Hofmaat 

Stichting OPONOA 

https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl/

