
        

                                                                                     

  

 

 

(Mogelijke) staking dinsdag 12 december 
Mocht de voorgenomen staking voor dinsdag 12 december doorgang vinden, dan zal 

het team van Het Festival gehoor geven aan de oproep om het werk die dag neer te 

leggen. 

 
Eerdere acties op 27 juni en 5 oktober hebben (nog) niet het gewenste resultaat bereikt 

en dat vraagt wederom om een vervolgactie om daadwerkelijk iets te doen aan de 

enorme werkdruk en de lage salarissen. 
 

De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek 

gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende 
onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd 

aan de minister.  

Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van minister Slob op de 

vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te 
verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een 

landelijke staking. 

  
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het 

werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in 

Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties.  
 

In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De 

actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad 

werken hierbij samen met het PO-front. 
 

In de teamvergadering van dinsdag 28 november hebben we de stakingsbereidheid 

besproken. Het team is van mening dat ‘het nu of nooit is’ en dat het PO nu door moet 
zetten om de gewenste resultaten te bereiken. 

 

U hoort na 5 december of de staking doorgaat en laten we hopen dat staken niet nodig zal 

zijn. Voor nu leek het ons goed om u tijdig te informeren. U hoort van ons! 
  

Doomijn zal de ouders van de bso kinderen zelf informeren. 

 
Team Het Festival 

_____________________________________________________________ 

Update herstelwerkzaamheden vloeren 
De constructeur van de vloeren van Het Festival heeft deze week 

een uitwerking gemaakt t.b.v. de vloerbelasting.  

Deze uitwerking wordt gestuurd naar de register- constructeur 

van de gemeente Zwolle. 
Als ‘de gemeente’ zich kan vinden in de voorgestelde uitwerking, 

dan kunnen de voorbereidingen starten om de vloer te gaan 

belasten met bakken water. 
 

 

 



 

 

Oproep fotogroep met spoed 
De fotogroep is op zoek naar ouders die tijdens schoolactiviteiten 
foto's willen maken. Wij zoeken ouders die het bezoek van Sinterklaas 

vast willen leggen, de kerstvieringen en andere activiteiten later in het 

jaar.  
Heeft u belangstelling dan zie ik u reactie graag voor 1 december 

tegemoet, c.vandermeer@ooz.nl 

___________________________________________________________ 

Gezocht: Ouders voor het kerstkoor!         

Net als vorig jaar zouden wij het heel leuk vinden als we weer een 

kerstkoor van ouders rond kunnen laten gaan langs de verschillende 

groepen tijdens ons kerstdiner op 21 dec. a.s.  
Vindt u het leuk om op een muzikale manier de kinderen en leerkrachten 

in de kerststemming te brengen?  Mailt u dan uiterlijk 8 dec. a.s. naar 

j.katers@ooz.nl.  
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