Nieuwsbrief
Maandag 23 april 2018
Staking 30 mei 2018
Beste ouders /verzorgers,
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de
hoogte houden van de komende acties en waarom wij actie voeren.
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten,
heeft in maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de
overkoepelende organisatie PO- raad, namens de verschillende besturen).
De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor
salarisverhoging.
Op 4 oktober 2017 lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen
van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord
anders.
Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een druppel
op een gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430
miljoen te zijnen dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar. Dit is echt veel te laat,
tegen die tijd zullen er al bijna 5000 fte tekort zijn in het onderwijs.
Dat betekent dat er in 2021 zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen
zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen!
Dit is nu al te merken: klassen worden verdeeld of naar huis gestuurd en vacatures blijven
lang open staan.
De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot
verschil (tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair
onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding hebben
gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken hebben.
Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht PO.
Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO.
Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit moment een
bedrag van 270 miljoen hiervoor.
900 miljoen is het absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in
de toekomst kunnen krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behouden.
Nederland staat in de top tien van de landen met de beste onderwijskwaliteit wereldwijd.
Door bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo.
Daar komt nog bij, dat 1op de 4 leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burnoutklachten. De gemiddelde fulltime leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze
ontwikkelingen komen de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.

Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren.
Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen.
Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten
we doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.
Wij zullen op woensdag 30 mei 2018 opnieuw de deuren sluiten en zullen staken voor de
toekomst van het onderwijs!
Met vriendelijke groet,
team van DKC de Markesteen
met ondersteuning van bestuur OOZ en PO in actie.

Formatie 2018-2019
Volgend schooljaar kunnen we weer 7 groepen formeren. Eigenlijk hadden we recht op iets
minder, maar we hebben extra formatie toebedeeld gekregen om onze 7 groepen te kunnen
bezetten.
De verdeling van de groepen zal als volgt zijn:
Groep 1-2a, 1-2b, 3, 4, 5, 6-7 en 7-8. Dit betekent dat we niet hoeven te schuiven met de
groepen en leerlingen en dat de kinderen gewoon door stromen naar de volgende groep met
in principe dezelfde klasgenootjes.
De bezetting van de leerkrachten op de groepen wordt pas aan het eind van dit schooljaar
bekend. Hierover kunt u dan meer lezen in de eindinfo van 27 juni.
Koningsspelen 2018
Een betere dag qua weer voor de Koningsspelen konden we niet treffen afgelopen vrijdag.
’s Morgens hebben de leerlingen van school gezamenlijk in gemengde groepen kunnen
genieten van een heerlijk ontbijtje.
Daarna waren er veel verschillende sport- en spel activiteiten op het plein voor de kinderen
van de onderbouw. De activiteiten werden begeleid door studenten van Deltion, veel
hulpouders en door de leerkrachten.
De bovenbouw kwam s ’middags aan zijn trekken.
Op diverse locaties in Zwolle Zuid werden voor hen uitdagende sport activiteiten
georganiseerd.
Het was een hele geslaagde en vooral ook sportieve dag!

Naailessen
Vind je kind het leuk om creatief bezig te zijn met naald, draad en stof?

Dan zijn de naailessen in het KokoloNaaiAtelier wellicht een uitdaging. De lessen
starten op donderdag 17 mei. In 6 lessen leer ik kinderen leuke werkstukjes maken
met naald, draad, stof en andere materialen. Ieder kind kan op eigen tempo werken.

Wanneer
Locatie
Tijd
Prijs
sfeer

: Vanaf 17 mei, elke donderdagmiddag (behalve tijdens vakantie)
: obs de Markesteen, Gedeputeerdenlaan 49
: 15.00 -16.00 uur kinderen van groep 3 t/m 8
: € 6,- per kind, per les incl. materialen, limonade en natuurlijk een fijne

Per workshop zijn er 6 plaatsen beschikbaar.
Meld je snel aan via kidskokolo@gmail.com of stuur een berichtje via de
Facebookpagina: KokoloKids
Neem gerust een kijkje op mijn Twitter, Instagram en Facebookpagina KokoloKids. Ik
plaats regelmatig foto’s van werkstukjes die door kinderen zijn gemaakt.
Wil je meer weten? Bel of mail gerust.
Ayse Ekici
06-21869822
Nieuw op de site
De afgelopen weken zijn foto’s van de volgende activiteiten op de site geplaatst:
•Amsterdam, Groep 8
•Project, Tentoonstelling, Centraal
Kijk op: www.markesteen.nl

Agenda

Woensdag 25 april
Vrijdag 27 april

Kennismakingsochtend groep 1-2
KONINGSDAG, kinderen zijn vrij

Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei
Maandag 14 mei

VAKANTIE
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