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Gentbrugge, 15 maart 2019
Beste ouder(s),
Beste begeleider(s),
Betreft: stakingsaanzegging woensdag 20 maart 2019
Ongetwijfeld het u in de media al vernomen dat de onderwijsvakbonden een
stakingsaanzegging hebben ingediend voor woensdag 20 maart 2019.
Via deze brief brengen we u op de hoogte van de maatregelen die we treffen naar
aanleiding van deze stakingsdag.
Uit een personeelsbevraging en uit overleg met de vakorganisatie blijkt dat het aantal
niet-stakende personeelsleden ontoereikend is om een normale schooldag te
organiseren. Concreet betekent dit het volgende:


De school is gesloten, wij kunnen geen opvang garanderen in de school.



Omdat De Lijn niet staakt zullen schoolbussen toch uitrijden. Wij vragen echter
om de kinderen thuis te houden of extern opvang te zoeken.



Het MFC kan niet voorzien in extra opvang naar aanleiding van deze staking in
onderwijs.



Als de school sluit op een stakingsdag, zijn de leerlingen gewettigd afwezig.

We danken u voor het begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Nadine Van de Sompel
Algemeen directeur
Gelieve dit strookje in te vullen en ondertekend af te geven aan de juf of meester ten
laatste op maandag 18 maart 2019.
Ouder / begeleider van ……………………………………………………….………………………
groep juf / meester ……………..………………..
verklaart kennis genomen te hebben van de brief i.v.m. de stakingsaanzegging van
woensdag 20 maart 2019.
Datum:

Handtekening:
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Betreft: stakingsaanzegging woensdag 20 maart 2019


Staking woensdag 20/03/2019 juffen en meesters van de school, school is
gesloten.



Geen opvang op school



Schoolbussen zullen rijden, de Lijn staakt niet, kind(eren) thuis houden



Strookje tekenen brief gelezen maandag 18/03/2019



Geen extra opvang in MFC
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