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Schooljaar 2019-2020 

31-01-2020 

Nieuwsbrief-19  

Bezoek Lyceum Ypenburg door groep 8 

Schooljaar 

Veteraan in de klas 

Groep 7 had op donderdag 16 januari een veteraan op bezoek. Hij vertelde de kinderen over 
zijn werkzaamheden. Het was een interessante en emotionele ontmoeting.  

 Welk fruit eet uw kind komende week op school? 

Op maandag 27 januari j.l. bezochten de leerlingen van groep 8 Lyceum Ypenburg. Dit in 
hun zoektocht naar een goede middelbare school, passend bij hun wensen. Zij vertrokken 
op de fiets richting het Lyceum en bezochten daar enkele lessen. Tot groot genoegen kwa-
men zij daar enkele leerlingen van het vorig schooljaar van onze school tegen, die hen be-
geleidden op deze ochtend. Zij hebben hun plekje op de middelbare school inmiddels gevon-
den.  

 

Volgende week eten de kinderen op maandag meloen. Deze is ex-
tra in verband met de sluiting van de school op donderdag en vrij-
dag i.v.m. de onderwijsstaking. Verder worden de komende week 
mango, worteltjes en peer uitgedeeld. 

Workshops 

Komende week starten de nieuwe workshops weer. De workshops vinden plaatst op de dins-
dag en donderdagmiddagen. De groe-
pen 1, 2 en 3 werken weer samen, de 
groepen 4, 5 en 6 en de groepen 7 en 
8. Workshops die gegeven worden 
staan o.a. in het teken van muziek, na-
tuur, programmeren, aardrijkskunde, 
geschiedenis, beweging, techniek 
(handenarbeid) en tekenen.  



 

 

 

 

 

Minister Slob zou het mogelijk moeten maken dat het onderwijskundig personeel in de grote steden een 
hoger salaris ontvangt. Lesgeven in een "grootstedelijk context" vraagt immers meer dan lesgeven buiten 
de "grote stad".  
Ook zijn de kosten voor levensonderhoud veel hoger in de stad. Een gemiddelde fulltime leerkracht kan 
hier maar met moeite woonruimte betalen en trekt daarom dus weg uit de grote stad. 
 
In de grote steden lopen de lerarentekorten steeds verder op. Volgens de wethouders zijn er in de vier 
grote steden op dit moment  ruim 600 leraren te weinig. In de meeste gevallen liggen deze aantallen ei-
genlijk nog hoger omdat scholen nu grijpen naar noodoplossingen, zoals onbevoegden voor de klas, volle-
re klassen en om mensen zonder onderwijstaak (denk aan intern begeleiders of directie) toch voor de 
klas te zetten.  

Deze staking is ook erg belangrijk voor het onderwijsondersteunend personeel en de directies. Zij zijn bij 
de vorige onderhandelingen niet meegenomen met het verhogen van het salaris en de extra uitkerin-
gen.  
Zij zijn niet minder werk gaan doen en zijn minstens zo belangrijk voor de scholen.  
Met deze staking hopen wij door te dringen tot de minister dat deze "noodoplossing" een bedreiging is 
voor de onderwijskansen in de grote steden. We vrezen voor een situatie in de toekomst waar de onder-
wijskwaliteit in zijn geheel achteruit gaat voor alle kinderen. Op deze manier is er voor de toekomst geen 
garantie meer op goed onderwijs voor alle kinderen en dat is wel waar wij op OBS Ypenburg voor staan.  

Wij wensen iedereen een fijn weekend toe! 

Waarom hebben we nu eigenlijk gestaakt? 

Op zaterdag  01 
februari is de 
weekendschool van 
09.30-12.00 uur. 
Deuren openen om 
09.25 uur.   

Zoals u aan den lijve ondervonden heeft, zijn wij wederom 2 dagen gesloten geweest in verband met 
de onderwijsstaking. 
Met deze staking doen wij nogmaals een oproep aan onze minister van onderwijs, Arie Slob, om de 
onderwijscrisis in de grote steden te bezweren.  
We pleiten voor structurele middelen en toelages voor het werken in de grote steden. De minister 
heeft namelijk een te rooskleurig beeld van de tekorten, die in een stad als Den Haag voor ons iedere 
dag al voelbaar zijn.  
Op dit moment is er door alle tekorten geen garantie voor goed onderwijs en dat raakt alle leer-
lingen, ook uw kind. Is het niet nu dan wel in de nabije toekomst.  
Alleen incidenteel geld, waarmee de regering steeds komt, lost de problemen in de grote steden niet 
op. De grote uitstroom van onderwijskundig personeel uit de grote steden kan niet meer met een 
incidenteel miljoen worden gestopt. Daarvoor is de crisis inmiddels te groot! 


