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Aan de ouders van alle 
leerlingen van De Komeet 

Krommenie, 21 maart 2011 
 
 
Beste ouders, 
 
Met deze brief willen wij u informeren over hoe wij als team op alle bezuinigingsmaatregelen hebben 
gereageerd. Het is voor ons erg wrang om te moeten vernemen dat er zo zwaar bezuinigd moet worden. Er 
worden teamleden ontslagen, in onze school zijn dat Elisa, Jeanette en Robin. We krijgen met grotere 
klassen te kampen en per school is er bovendien veel minder geld te besteden. De oorzaak van dit alles ligt 
een complex van bezuinigingen door het rijk en ons bestuur, Zaan Primair. Voorbeelden van de 
bezuinigingen door het rijk zijn de afschaffing van de groeiregeling per school, de aanpassing van de 
zogenaamde ‘gewichtenregeling’ en de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van de regering op 
`passend onderwijs´. Die laatste bezuinigingen houden in dat de zorgleerlingen geen extra ondersteuning 
meer krijgen. Dit laatste geeft nog eens extra druk op de leerkrachten, maar ook op de medeleerlingen. 
Ons bestuur moet bezuinigen door grote tegenvallers o.a. met betrekking tot regelingen voor het oudere 
personeel.  Wij voelen ons als team behoorlijk gefrustreerd, vooral omdat er zo weinig tegen te doen lijkt.  
 
Om toch onze grote zorgen te uiten – en als signaal naar het bestuur, naar de ouders, de leerlingen en 
andere betrokkenen, hebben wij besloten om op  
 

woensdag 30 maart a.s. 
 
een actiedag op school te organiseren. De leerlingen en leerkrachten komen deze dag gewoon naar 
school. Om 08.30 verzamelen wij ons met alle kinderen, ouders, juffen en meesters op het schoolplein van 
de bovenbouw. Onder het motto: “we zijn er ziek van” nodigen we iemand van Zaan Primair uit en willen 
wij hem/haar een verklaring overhandigen. De dag verloopt verder zoals een normale woensdag tot 12.30 
uur. De kinderen krijgen, op hun eigen niveau, uitleg over de problemen. Om het ‘ludiek’ te maken, komen 
de juffen en meesters “ziek” op school, dus in pyjama of ochtendjas, enz. De kinderen mogen dit ook doen!  
 
De andere scholen die bij Zaan Primair zijn aangesloten zijn ook door ons geïnformeerd over onze actie. 
 
Vooraf  willen we kijken of er dingen zoals spandoeken gemaakt kunnen worden. Hiervoor zouden we 
graag ouderhulp kunnen gebruiken. Onder deze brief treft u een strookje aan waarop u bij de leerkracht van 
uw kind kunt aangeven of u wilt komen helpen en of u misschien materiaal heeft. Maar u kunt ook 
aangeven of u enigerlei bezwaar heeft tegen deze actie. Uw kind wordt dan in een groep ondergebracht die 
niet meedoet aan de actie. U kunt dit strookje  aan de leerkracht van uw kind teruggeven. U krijgt t.z.t. dan 
nog informatie. 
  
Vriendelijke groeten, 
 
Het team van De Komeet 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Antwoordstrookje.    Naam ________________ Ouder van ___________________ 
 
Ο  Ja, ik steun de actie 
     Ik zou wel / niet kunnen helpen met het maken van spandoeken, enz. 
 
Ο  Nee, ik maak bezwaar tegen deze actie. 


