
Beste ouders van Deventer,

Wij willen het over de toekomst van uw kind(eren) hebben. Samen met uw zorg  kan inspirerend en vak-

kundig onderwijs hiervoor een goede basis vormen.

Omdat wij alle kinderen in Deventer ook de komende jaren professioneel onderwijs willen geven, 

ondersteunen we als schoolleiders onze stakende leerkrachten. Een deel van onze scholen zal vandaag 

gesloten zijn, een ander deel stelt staking uit om te zien hoe de overheid omgaat met de gedane 

toezeggingen.

Als schoolleiders staken wij voor de toekomst van uw kostbaarste ‘bezit’, uw kind, zodat het:

• Een bevoegde en gemotiveerde leerkracht naast zich heeft. 

• De aandacht krijgt die het verdient van leerkrachten die hiervoor voldoende tijd en middelen hebben.

Maar als directies maken we ons ook ernstige zorgen over ONS kostbaarste ‘bezit’, de leerkracht, zodat deze:

• Voldoende salaris ontvangt om voor vol aangezien te worden, zodat het vak ook voor nieuwkomers 

aantrekkelijker wordt.

• Deel uitmaakt van een eigentijdse professionele schoolorganisatie, waarin iedereen met toereikende 

ondersteuning het werk kan doen waar hij of zij voor aangenomen is. 

• Niet alleen komt te staan. Initiatieven om het lerarentekort structureel aan te pakken, dienen daarom 

beloond te worden

Onze overheid heeft de middelen om uw kind te geven wat het in onze ogen verdient. Het is tijd dat daar-

naar gehandeld wordt. Wij hopen dat u onze zorg deelt en ons zult steunen in onze actie. Want zonder 

leerkrachten, geen onderwijs!

Steven Diepeveen   OBS Slingerbos

Ingrid Snoeijer- Soer, Mark Hutten  Borgloschool

Gencay Alici    De Zonnebloem

Wyneke de Vries   Montessorischool L’Ambiente

Rogier Stappers   OBS De Flint

Joan Damen    De TiNtaan

Anita Nijland-van Dijk  EDMS Van Lithstraat

Gert Katerberg   Openbare Daltonschool De Sleutel

Jeannette Stanlein   OBS De Hovenschool

Inge Bokelmann   Montessori Kindcentrum De Ontdekking

Linda van den Sigtenhorst  OBS De Schakel

Wim Kloezeman en Janet Koster  OBS Kolmenscate

Wim Kloezeman en Myrjam Severein  Openbare Daltonschool Het Roessink

Hanneke Prinsen- Van Wijk  Joppeschool

Renate de Jong   de Olijfboom

Paschal Vliegen   Openbare Daltonschool De Hagenpoort

Auke van Selling   OBS De Wizard

Martin Langeslag   Cees Wilkeshuisschool

Lucas Sint    Vrije school De Kleine Johannes

Edwin Solen    de kleine planeet

Robbert Schutte   De Linde

Rianne Zweers   Montessorischool Oudaen

Karin Steghuis, Frank Machielsen  de Dorpsschool, Looschool, de Rythmeen

ZONDER LEERKRACHTEN   

GEEN ONDERWIJS
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