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Terugblik staking
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Voorjaarsvakantie: twee
weken!
Info ochtend
oriënterende ouders
Koffie met… over het
lerarentekort 8.30-9.30
Ouders kom praten!
Nieuwsbrief 11
Theatervoorstelling voor
ouders project
Lentekriebels
8.45-10.15 Speelzaal B3

Ouderenquête tussenstand:
Hoera! De teller staat op 34 respondenten. Dat is Er zijn
53 ouders dus nog 20 te gaan…. In de Parro app vindt u
de link naar het tevredenheidsonderzoek ouders. Bericht
van 10 januari en bericht 21 januari.

Laatste oproep: de enquête sluit
maandagochtend 10 februari 9.00 uur!

De twee stakingsdagen zitten erop. Helaas met weinig
resultaat. Het lerarentekort in Amsterdam (en de andere
grote steden) wordt onvoldoende onderkend en de
minister heeft ook nog niet gereageerd op het Noodplan
dat, op zijn verzoek, is gemaakt door de besturen en de
gemeente Amsterdam. Ook dat noodplan kost geld!
Maar helaas is daar nog geen enkele reactie op gekomen
vanuit het Ministerie van Onderwijs.
Op de lawaaiactie voor ouders kwam slechts enkele
ouders af. Dat was heel erg jammer.
We staken tenslotte voor het onderwijs aan uw kinderen
en dat loopt door het grote lerarentekort gevaar. Wij
kunnen de kwaliteit niet echt heel veel langer
waarborgen en wat dan? En wat dan?
Het lijkt nog steeds onvoldoende door te dringen hoe
ernstig het probleem is en ook dat dit helaas nog jaren
zo zal zijn.
We hadden het fijn gevonden als u met ons had komen
praten op het Forum van 31 januari, maar ook daar was
geen ouder naartoe gekomen.

Dat verdient een herkansing! Dus we willen graag een
koffie met… juf Wendy en directie organiseren over dit
onderwerp.
Zet in de agenda: vrijdag 6 maart Koffie met….over het
lerarentekort en het Noodplan van Amsterdam.
Teamkamer Wereldwijs 8.30-9.30
The two strike days are over. Unfortunately with little result.
The teacher shortage in Amsterdam (and the other major cities)
is not sufficiently recognised and the Minister has not yet
responded to the Emergency Plan which, at his request, has
been made by the authorities and the municipality of
Amsterdam. That contingency plan also costs money!
Unfortunately, however, no response has yet been reached
from the Ministry of Education.
Only a few parents came to the noise campaign for parents.
That was a shame.
After all, we are going to stop teaching your children and this is
at risk because of the great teacher shortage. We can't really
guarantee quality much longer and what then? And then what?
It still seems insufficient to understand how serious the problem
is and that unfortunately it will be in this way for years to come.
We would have liked it if you had come to talk to us at the
Forum on January 31, but no parent had come there either.
That deserves a second chance! So we'd like a coffee with...
teacher Wendy and management on this subject.
Put in the agenda: Friday 6 March Coffee with....about the
teacher shortage and the Emergency Plan of Amsterdam. Team
room Wereldwijs 8.30-9.30

Leuk dingen voor de voorjaarsvakantie:

