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Uitnodiging voor ondernemende ouders…….
We leven in een samenleving die ingrijpend verandert.
Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de samenstelling van de bevolking, de
manier waarop wij leven, arbeidsrelaties en sociale verhoudingen.
Op het wereldtoneel, in ons land en in onze regio wordt het speelveld groter en complexer. Deze
veranderingen hebben grote impact, ook in de wereld van het onderwijs. Onze gezamenlijke opdracht is
om met ons onderwijs kinderen voor te bereiden op hun toekomst.
Hoe kunnen we anticiperen op de kennis en competenties die zij straks nodig hebben in de wereld van
de 21ste eeuw? Hoe zorg je er als school voor dat de school een veilige plek is en een vrijplaats waar
kinderen zich kunnen bekwamen en ontwikkelen?
Meer dan ooit vraagt het van professionals op school een continue verbinding met de leer- en
leefomgeving van het kind, zijn gezin en de omgeving van de school.
Van de school vraagt het in deze tijd om ondernemerschap, om de belangen van de eigen
organisatie te verbinden met die van andere instellingen en bedrijven in de omgeving.
Op Het Festival werken we o.a. met de pijler Ervaren en ontwikkelen we de talenten van onze leerlingen.
Binnen Ervaren en tijdens talentontwikkeling werken we met leerkrachten, ouders en externen aan een
uitdagend aanbod voor onze leerlingen.
Bent u de ondernemende ouder die mee wil verkennen wat het bedrijfsleven zou kunnen
betekenen voor Het Festival?
Graag nodig ik uit voor een ‘ronde tafel’ bijeenkomst op dinsdag 12 november om 19.30 uur:
d.bremmer@ooz.nl.

Landelijke actieweek en staking op woensdag 6 november
Op 6 november aanstaande wordt in de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van OCW
besproken. Dat is voor een aantal onderwijsbonden, waaronder de Aob, CNV Onderwijs en de AVS,
aanleiding om op die dag een landelijke onderwijsstaking uit te roepen.
Dit in de verwachting dat de regering niet tegemoet zal komen aan de roep van een deel van de
oppositie in de Tweede Kamer en van de bonden om structureel meer geld beschikbaar te stellen voor
salarissen in het onderwijs.
Het is erop óf eronder! Dit geld is nodig als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Het
kabinet gaf niet thuis bleek tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen en wil niet extra investeren in
onderwijs.
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We hebben de investeringen echter keihard nodig om het lerarentekort aan te pakken.
Het onderwijs staat onder druk en meer financiële armslag is een belangrijk middel om ons onderwijs te
verbeteren.
Het College van Bestuur van OOZ ondersteunt ook deze keer het pleidooi voor meer overheidsinvesteringen
in het onderwijs.
Het team van Het Festival heeft zich dan ook unaniem uitgesproken om te gaan staken op woensdag 6
november. De school is deze dag dan ook gesloten. We hopen op uw begrip; voor goed onderwijs, nu en in
de toekomst….in het belang van uw kind (eren).
Met vriendelijke groet,
Dick Bremmer
directeur
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