
Staking onderwijs 30 en 31 januari:  
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, gaat het basis-, 
speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 
januari twee dagen staken. Met deze staking 
roepen wij dit kabinet op om structureel extra te 
investeren in het onderwijs, voor de toekomst van 
onze kinderen en de generaties die volgen.  
Er is inmiddels een nieuwe CAO afgesloten waarbij 
afspraken zijn gemaakt over salaris en werkdruk. Er 
ontbreekt echter een sterk plan voor het 
verbeteren van de arbeidsmarkt, het aanpakken 

van het lerarentekort en het dichten van het gat tussen werknemers uit het primair- en het voortgezet 
onderwijs. De zorg over de toekomst van het basisonderwijs en daarmee de zorg voor uw kind blijft 
van hele grote omvang! 
Zowel een ruime meerderheid van de leerkrachten als de schoolleiding staken op die dagen. 
Dat wil zeggen dat de school dicht is en er geen onderwijs verzorgd wordt aan de leerlingen 
van Basisschool Noorderlicht. U wordt verzocht uw kind(eren) zelf op te vangen. Ouders die 
voor de desbetreffende dagen al een contract hebben bij Norlandia 
kunnen bij hen informeren naar de mogelijkheden.  

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk 
niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we 
niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Want ook onze 
school, Basisschool Noorderlicht, voelt de gevolgen van het lerarentekort. Met 
kunst en vliegwerk kunnen we meestal de bezetting rondkrijgen. Daarbij leggen 
we als schoolleiding soms weer meer druk en verantwoordelijkheid bij onze 
eigen mensen die het al erg druk hebben. Dat voelt niet goed! Daarnaast 
hebben we er inmiddels voor moeten kiezen om (leerplichtige) leerlingen naar 
huis te sturen omdat we niemand hebben om het onderwijs te verzorgen.  
Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit 
van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze 
structurele investeringen in het onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen 
hebben recht op goed onderwijs!  
Met vriendelijke groet,  
 
Frauke Donners 
Directeur Basisschool Noorderlicht 
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Afwezigheid Meneer 
Jos: 
Zoals u wellicht gemerkt heeft, 
is meneer Jos sinds de 
kerstvakantie niet meer op 
school geweest. Zijn partner 
was sinds enige tijd ernstig ziek 
en helaas afgelopen maandag 
overleden. Wij leven mee met 
meneer Jos en wensen hem 
veel sterkte toe. Mocht u 
meneer Jos een blijk van 
medeleven willen geven, dan 
kunt u dit op school aan de 
receptie afgeven en zorgen wij 
dat het bij meneer Jos terecht 
komt.
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Juf Desiree in groep 3 
De afgelopen weken hebben we als 
managementteam van Bs Noorderlicht 
onze uiterste best gedaan om een 
geschikte leerkracht te vinden voor 
groep 3 Zeehond. 

Dat is een hele grote uitdaging gebleken. Zoals u weet is 
er een groot lerarentekort.  Wat we regelmatig voelden 
bij onze aanvragen in de invalpool.  
Afgelopen vrijdag hebben we deze groep geen onderwijs 
kunnen aanbieden. Dit was overigens voor het eerst dat Bs Noorderlicht een leerplichtige klas 
naar huis stuurde. De meeste ouders konden hun kind zelf opvangen of hebben een beroep gedaan 
op hun netwerk, dank daarvoor! 
Echter, na veel zoeken hebben we een geschikte leerkracht gevonden! Inmiddels is juf Desiree ook 
gestart. Hieronder stelt zich aan u voor: 

Beste ouders, 
Mijn naam is Desiree Maas ik ben 28 jaar en opgegroeid in Vlijmen. Na de opleiding 2e graad docent 
Aardrijkskunde heb ik op verschillende scholen in Noord-Brabant gewerkt. Ik heb tweetalig onderwijs 
gegeven en werkte op de Internationale School in Eindhoven.  
Daarna begon mijn avontuur als lerares in groep 3 op Alabuga International School in Rusland. Een 
bijzonder jaar, met bijna 5 maanden sneeuw en temperaturen van -29⁰C!   
Geen wonder, dat ik daarna de warmte heb opgezocht tijdens een 3 maanden durende reis door Zuid-
Oost Azië.  
Nu woon ik weer in Nederland, in Breda met mijn lieve vriend. Naast reizen vind ik het leuk om te 
tekenen of op een andere manier creatief bezig te zijn. Ik wandel graag in de natuur en ik word steeds 
beter in koken. Ik ben gek op katten, maar mijn lievelingsdieren worden dit jaar natuurlijk de 
oceaandieren!   
Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen in groep 3 op BS Noorderlicht. Heeft u vragen aan mij, of wilt 
u persoonlijk kennis maken? Dan bent u altijd welkom!  
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