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19 september 2017
staking 5 oktober

Beste ouders / verzorgers,
Hieronder leest u de brief welke namens Paula Corsten, college van bestuur stichting Prisma, op
alle scholen is verspreid met het verzoek ouders / verzorgers te informeren. Wij hebben ervoor
gekozen om deze brief mee te geven en meteen de keuze van het team hierin te vermelden.
Aan alle ouders van leerlingen op scholen van Stichting Prisma,
Zoals u wellicht al via de media hebt vernomen, hebben de onderwijsvakbonden vorige
week alle medewerkers in het primair onderwijs in Nederland opgeroepen om op 5
oktober 2017 de gehele dag te gaan staken. Inzet van de staking is dat er in het
regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en
minder werkdruk in het primair onderwijs.
Binnen Stichting Prisma maken alle medewerkers nu zelf de afweging of zij op 5 oktober
wel of niet gebruik willen maken van hun individuele stakingsrecht. Als een leerkracht
ervoor kiest om op deze dag te staken, dan zal hij/zij op deze dag dus geen lesgeven aan
zijn/haar groep. Er zal ook geen vervanger worden ingezet en de leerlingen uit deze groep
kunnen dus niet op school terecht.
Leerkrachten die niet staken, geven op 5 oktober gewoon les aan de kinderen van hun
eigen groep. Het is niet de bedoeling dat zij ook leerlingen uit de groepen van hun
stakende collega’s opvangen. Hoe de dag er precies uit komt te zien voor de leerlingen die
op 5 oktober wel onderwijs volgen (gym, TSO etc.), zal te zijner tijd vanuit de schoolleiding
worden gecommuniceerd.
Binnen Stichting Prisma inventariseren we deze week welke leerkracht wel/niet gebruik
maakt van zijn/haar individuele stakingsrecht op 5 oktober. Uiterlijk volgende week
dinsdag 19 september zullen wij u informeren over wat dit betekent voor de groep van uw
kind.
Wij hebben deze week overleg met onze grote kinderopvangpartner (Hoera) of, op welke
wijze en aan wie zij op 5 oktober aanvullende kinderopvang kunnen aanbieden. De kosten
daarvan zijn wel voor uzelf. Wij laten u z.s.m. weten wat de mogelijkheden zijn.
Wij hopen dat u de keuze van onze medewerkers die gebruik willen maken van hun
stakingsrecht, respecteert. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
De inventarisatie onder de leerkrachten heeft ons duidelijk gemaakt dat nagenoeg alle leerkrachten
gebruik maken van het recht om te staken. Voor Nieuweschool betekent er donderdag 5 oktober
geen les wordt gegeven. Alle kinderen hebben schoolvrij. Op de achterkant van deze brief leest u
hoe kinderopvangpartner Hoera u wellicht van dienst kan zijn. Mocht u vragen hebben over of naar
aanleiding van bovenstaande informatie dan kunt u contact opnemen met Johan van den Beucken.
Met vriendelijke groeten,
Team Nieuweschool
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Opvang nodig op donderdag 5 oktober
Heeft u op donderdag 5 oktober opvang nodig? Dat kan! De BSO van Hoera staat uiteraard voor
uw kind(eren) klaar!
Stuur een e-mail naar nieuweschool@locatie.hoerakindercentra.nl en vermeld in deze
e-mail duidelijk de voor- en achternaam van uw kind, en geef aan of u een dagdeel of hele dag
opvang nodig heeft.
Nog geen klant?
Wanneer u nog geen klant bent van Hoera is dit de unieke kans om uw kind kennis te laten maken
met onze BSO. Vergeet u dan niet van te voren in te schrijven bij Servicepunt Hoera
(info@hoerakindercentra.nl). Minimale afname is 6 strippen (3 dagen opvang tijdens
schoolvakantie of op studiedagen). De in 2017 aangekochte strippen kunt u t/m 31-12-2018
inzetten. Voor meer informatie over de aankoop en inzet van strippen, verwijzen wij u naar de
‘Afspraken strippenkaart’ zoals die op onze website staan.
Betaling opvang
U betaalt deze dag met strippen. 1 strip = 5,5 uur = 1 dagdeel opvang.

Wanneer u de hele dag opvang nodig heeft betaalt u dus 2 strippen (7.30-18.30 uur).

Wanneer u een dagdeel opvang nodig heeft betaalt u 1 strip (7.30-13.00 of 13.00-18.30
uur). Ouders die op donderdag reguliere NSO afnemen, betalen voor de middag 0,5 strip.
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