STAKING WOENSDAG
20 MAART
Beste ouders,
Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het
onderwijs.
Ondertussen is al duidelijk dat het overgrote deel van onze collega’s hieraan zal deelnemen.
Daardoor kunnen de lessen niet ‘normaal georganiseerd worden’.
Wij vragen dan ook met aandrang om je kind op 20 maart niet naar school te sturen.
Wij zorgen wel voor opvang voor de kinderen die toch aanwezig zijn. Dit van 8 u. tot 11.40 u.
De Paddenstoel verzorgt de voorschoolse opvang (vanaf 6.30 u.) en de woensdagnamiddagopvang
(11.40 u. – 19 u.).
Wij vragen dat de kinderen die toch naar school komen boeken, kleurboeken, strips en/of
gezelschapsspellen meebrengen.
Als ouder ben je meer dan ooit betrokken partij. Daarom willen we je graag grondig informeren.
Met deze staking “Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft” wil het
gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs investeringen afdwingen in de volgende
regeerakkoorden.
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

M-decreet met te weinig ondersteuning
in de klas

De aanpak van een totaaloplossing voor
het buitengewoon onderwijs

Tijd voor de kernopdracht (het
lesgeven)

De realisatie van een duurzaam plan
basisonderwijs
Om een en ander goed te kunnen organiseren, vragen wij dat de kinderen die op 20 maart toch
naar school komen, het onderstaande strookje ingevuld terugbezorgen: ten laatste op maandag 18
maart. Als je kind niet naar school komt, hoef je dat strookje niet terug te bezorgen.
Alvast bedankt voor de samenwerking en het begrip.
Vriendelijke groet
Anne Dierickx, directeur
Philip Van den Berghe, voorzitter van de vzw Sint-Lodewijk Brugge (= het schoolbestuur)
_______________________________________________________________________________
Strookje voor de kinderen die op 20 maart aanwezig zijn.
De ouders van _______________________________________________________ uit klas _____
laten langs deze weg weten dat hun zoon/dochter toch aanwezig zal zijn op woensdag 20 maart
DIT STROOKJE ten laatste op maandag 18 maart TERUGBEZORGEN VIA DE KLAS A.U.B.

