
            ABS WEEKMAIL 44     (1 november 2019) 
In deze weekmail krijgt u een overzicht van de belangrijkste nieuwsitems van deze week. 

********************************************************************************** 

woensdag 6 november: actiedag --> lees dit goed door! 

Zoals we u al berichtten, wordt er op 6 november actiegevoerd op de ABS. We vragen op positieve 

wijze aandacht voor het belang van goed onderwijs en daarbij zijn bekwame, bevoegde en bevlogen 

leerkrachten en ondersteuners nodig. Hieronder de belangrijkste informatie op een rij:  

                      wat gebeurt er op die dag? 

Er wordt gepraat, geschreven en gezongen over onderwijs. Er worden brieven geschreven aan de 

minister over onderwijs, meesters en juffen. Buren en voorbijgangers worden bijgepraat over de 

actie. Leraren vertellen over hun juf of meester van 'toen'. Er wordt een (deel van) een onderwijs-

gerelateerde film bekeken. We proberen een onderwijsdebat voor de bovenbouw te organiseren. 

Daarnaast wordt er deze ochtend ook gewoon buitengespeeld. De exacte invulling varieert van groep 

tot groep. 

                     En hoe zit het met het maken van schoolwerk op deze dag? 

Alle kinderen worden betrokken bij de actie. Of er schoolwerk wordt gemaakt, varieert van groep tot 

groep. Zie het volgende punt. 

                      zijn alle leerkrachten deze dag aanwezig? 

Nee, er staken 9 medewerkers. Zij zijn deze dag dan ook niet op school. Stakende mensen worden 

niet vervangen, dus we moeten  het deze dag met minder handen doen. Overigens staan wij ook 

achter onze stakende collega's. Deze mensen leggen het werk neer, juist omdat zij zich grote zorgen 

maken over de toekomst van het onderwijs en de kinderen. 

  

                      hoe zit dat in de klas van mijn kind(eren)? 

U ontvangt maandag een overzicht van de groepsbezetting en hoe we e.e.a. organiseren. Er zijn de 

hele ochtend tenminste 23 volwassenen aanwezig. De fysieke en emotionele veiligheid van de 

kinderen staat ook op deze dag op 1. 

                     moet mijn kind op school komen? 

In principe wel. Maar... 

mocht u principiële bezwaren hebben of heeft u om andere redenen vragen, neemt u dan contact op 

met de groepsleerkracht of met ondergetekenden. In overleg komen we er dan vast uit. 

 

      doen alle andere medewerkers mee aan de actie? 

Bijna allemaal. Er zijn ook medewerkers die kiezen voor gewoon werken. Hun leerlingen zijn wel 

betrokken bij de actie, maar wellicht minder intensief dan in andere groepen. Er komen woensdag 



ook teamleden naar school die op woensdag vrij zijn. Zij ondersteunen de actievoerende 

leerkrachten. Mooi toch! 

       Ingewikkeld? 

Ja, best wel. Maar we vinden het vooral goed dat alle medewerkers op de ABS hun eigen standpunt 

kunnen innemen. Er is begrip voor iedere keuze, die is ingegeven door dezelfde zorg. Doordat er niet 

van bovenaf is bepaald wat er woensdag gebeurt (staken, lesgeven, actievoeren), is een goed proces 

ontstaan met ieders inbreng. Dat wordt een waardevolle woensdag! 

 

                      wat wordt van u, als ouder/verzorger, verwacht? 

1) Via uw kind(eren) ontvangt u 'huiswerk'. Het huiswerk gaat over uw 

tijd op school en over een leraar waar u goede herinneringen aan heeft. U maakt dat huiswerk als u 

zich ook zorgen maakt en als u onze actie wil ondersteunen. Het is de bedoeling dat u het huiswerk 

samen met uw kind(eren) maakt. (De oudere kinderen interviewen hun ouders, bij de jongere zal de 

ouder meer zelf doen en daarover vertellen. Natuurlijk gaat het vooral om het gesprek(je) dat het u 

thuis oplevert. Zo raken de kinderen en u betrokken bij de actie.  

U neemt het huiswerk woensdagochtend mee en hangt dit op aan de lijnen op het plein (of binnen 

bij minder weer). Geeft u uw kind het goede voorbeeld door uw huiswerk op tijd en netjes te maken 

;-)    

   2. Geef uw mening!  

Woensdag op het plein krijgt u de mogelijkheid uw mening achter te laten over het belang van goed 

onderwijs. 

 

3. Deel onze berichten op Facebook en Instagram. 

Woensdag zullen we meerdere berichten verspreiden. Als u ze deelt, helpt u ons de boodschap te 

verspreiden. 

Ter ondersteuning aan de actie kan u een foto waarop u en uw kind(eren) de huiswerkopdracht aan 

het maken zijn, delen via Facebook @ABS Middelburg en Instagram abs_middelburg) 

met  #lerarentekort en / of #toprioriteit (u weet wel, met 1 p, omdat er een ouder voor de klas staat 

;-) 

“Omdat er een ouder voor de klas staat”, is een verwijzing naar de ontwikkeling dat er – elders -als 

noodoplossing steeds vaker een onbevoegde, niet-als-leerkracht-opgeleide ouder voor de groep 

staat. Dat gebeurt op plekken in het land al dagelijks. Het feit dat dit in de politiek, onder 

omstandigheden, gedoogd wordt, voelt als een onderwaardering van het vak leerkracht.  

 

4. Meldt u aan voor praktische hulp of geef ideeën door! 



Heeft u suggesties deze dag aan te vullen? Uw ideeën zijn welkom! 

 

5. Steun het Team 

Alle teamleden voeren actie of staken omdat zij begaan zijn met kinderen en met onderwijs. UW 

KINDEREN. Als directie willen we u vragen onze mensen – wat ze ook doen woensdag – uw morele 

steun geven.  


