
 

Brugge, 14 maart 2019 

Betreft : staking 20 maart 2019 

Beste ouder(s), 

Op woensdag 20 maart 2019 organiseren de onderwijsvakbonden een staking.  
In de stakingsaanzegging halen de onderwijsvakbonden volgende redenen aan: 

Het basisonderwijs staakt voor: 
● Voldoende werkingsmiddelen 
● Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon 

basisonderwijs 
● Omkadering voor schoolorganisatie 
● Tijd en middelen voor professionalisering en overleg 
● Werkbaar werk 
● Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg 
● De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs 
● Tijd voor de kernopdracht 
● De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs 

De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak 
herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Maar de 
afgelopen regeringen maakten dit wel erg moeilijk. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het 
basisonderwijs kreunt onder: de toenemende maatschappelijke druk, de overladen opdracht van de leraar, 
besparingen en historische onderfinanciering, de verlenging van de loopbaan tot 67 zonder werkbare 
maatregelen, M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas, zware mentale en emotionele belasting 
waardoor de ziektecijfers stijgen, directeurs die bezwijken, te beperkte middelen voor kleuteronderwijs, 
lerarentekort en massale uitval bij starters. #daaromstaaktonderwijs. 

Op basis van de informatie waarover we vandaag beschikken weten we dat bijna alle personeelsleden van 
onze school zich aansluiten bij de oproep van de onderwijsbonden. 

Het normale schoolgebeuren zal daardoor niet kunnen doorgaan. Met een minimale bezetting proberen 
we in opvang te voorzien in de hoofdafdeling op de Garenmarkt. De Heilig Hartschool zal sluiten. Toch wil 
ik uitdrukkelijk vragen om zo mogelijk de kinderen niet naar school te brengen. 

Ook de werking van het secretariaat zal te lijden hebben onder de staking. 

De school blijft telefonisch bereikbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 
De directeur de vakbondsafgevaardige  
Martine Fontaine Bert Declerck 
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