
 
 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Misschien heeft u inmiddels al via de media gehoord over de landelijke staking in het basisonderwijs 

op 6 november. Daarom geven wij u graag meer informatie over dat onderwerp. 

Leraren, schoolleiders en schoolleiders in het basisonderwijs waren teleurgesteld over het 

regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet zal investeren in basisonderwijs, maar niet met 

voldoende geld, en de hulp die wel binnenkomt, komt veel te laat.  

Medewerkers uit het basis- ,speciaal basis en voortgezet onderwijs maken zich ernstig zorgen over de 

toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben 

leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke 

partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen. 

Vlak voor de zomer eisten de vakbonden en werkgevers al een noodpakket ruim 420 miljoen euro 

voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dat was een eerste stap naar een brede investering in het 

hele onderwijs, dus ook voor mbo en hoger onderwijs. Tijdens de algemene politieke beschouwingen 

werd echter duidelijk dat dit kabinet niet wil investeren in onderwijs. 

“Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven gaan we demonstreren op 6 november, 

wanneer de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer”. Dat is dit jaar de laatste 

kans om extra geld voor het onderwijs los te krijgen. “Het is er op of er onder, en negentig procent 

van de leden van de vakbond geeft aan te willen staken. 

Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen 

als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de 

toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar 

vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!   

 

Vriendelijke groet, 

Het team van  de Blauwe Lijn                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dear parent (s) and / or caregiver (s), 

Perhaps you have already heard in the media about the national strike in primary education on 6 

November. That is why we are happy to give you more information about that subject. 

Primary school teachers, school leaders and school leaders were disappointed with the Rutte III 

coalition agreement. The new cabinet will invest in primary education, but not with sufficient money, 

and the aid that does arrive will be much too late. 

Primary, special primary and secondary education staff are seriously concerned about the future of 

education and the future of your children. In recent months teachers, trade unions and the 

employers' organization have asked the political parties in The Hague for attention, but we are still 

very concerned. 

Just before the summer, the unions and employers demanded an emergency package of more than 

420 million euros for primary and secondary education. That was a first step towards a broad 

investment in the entire education, including MBO and higher education. However, it became clear 

during the general political reflections that this government does not want to invest in education. 

"To send a clear signal to politicians, we will be demonstrating on November 6, when the education 

budget is being discussed in the Lower House". This is the last chance this year to get extra money for 

education. “It is on or under it, and ninety percent of the members of the union indicate that they 

want to strike. 

We ask for your support for this strike. Everyone will feel the consequences of the teacher shortage if 

we do not show as one front that we are worried and demand investments. For the future of the 

most beautiful profession in the world, the future of education in general, but especially for the 

future of your children and the generations that follow! 

 

Sincerely, 

Team de Blauwe Lijn 

 


