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Ouders zouden leerkrachten moeten steunen

OPINIE

‘D
raagvlak bij ouders voor
staking daalt’ kopte de
voorpagina van het Dag-

blad afgelopen dinsdag. De meeste
ouders zijn het er wel mee eens dat
leerkrachten strijden voor minder
werkdruk en meer salaris, ze willen
alleen zelf niets merken van de
broodnodige acties.

Door het gebrek aan invallers
zijn er de laatste tijd al veel lessen
uitgevallen en daar komen de
stakingsdagen nog eens bovenop.
Als lessen uitvallen, moeten ouders
opvang voor hun kroost organise-
ren en betalen. Bovendien vinden
ze dat hun kind recht heeft op

onderwijs. Ze vragen zich af of er
geen andere manier dan staken is
waarop leerkrachten de regering
kunnen dwingen iets aan de nij-
pende onderwijssituatie te doen.

Als leerkrachten massaal hun
werk neerleggen, dan raakt dit
inderdaad een groot deel van de
samenleving. Precies daarom is
staken een goede manier om bur-
gers en overheid duidelijk te ma-
ken hoe ontzettend belangrijk
onderwijs en onderwijzers zijn.
Leerkrachten voeden voor een
groot deel onze kinderen op. Door-
dat de verantwoordelijkheid en
werkdruk in geen verhouding staan

tot het salaris, is er een tekort aan
deze professionals ontstaan. Verho-
ging van status en salaris is drin-
gend nodig om meer mensen in
het basisonderwijs te krijgen en te
houden en daarmee verdere uitval
van lessen te voorkomen.

De meesters en juffen die op
Valentijnsdag stonden te blauw-
bekken op het Suiker Unie-terrein
stonden daar niet alleen om hun
eigen scheve arbeidsomstandighe-
den recht te trekken. Ze strijden
vooral ook voor het recht van kin-
deren op goed onderwijs.

Ouders die een toekomst willen
waarin er voldoende gekwalificeer-

de mensen zijn om het basisonder-
wijs in Nederland draaiende te
houden, zouden de stakende leer-
krachten aan alle kanten moeten
steunen. Dit kunnen ze onder
andere doen door het ongemak en
de zorgen die door de schoolvrije
dagen ontstaan te uiten aan het
goede adres. En dat is niet de leer-
kracht of de school, maar het kabi-
net.
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