
    
 

 

 

 

Per mail : r.denbesten@poraad.nl 

PO-Raad 
Aan de voorzitter, mevrouw R. den Besten 
Aidadreef 4 
3561 GE Utrecht 

 

Betreft : aankondiging collectieve actie 

Datum: vrijdag 23 juni 2017 

 

Geachte mevrouw Den Besten, 

Zoals u bekend is, heeft het PO-front op 19 juni jl. een ultimatum gestuurd aan de Tweede Kamer. In 

deze brief hebben wij geëist aan de Tweede Kamerfracties om schriftelijk toe te zeggen aan ons dat 

zij de komende regeerperiode het standpunt zullen innemen, dat er structureel extra geld wordt 

geïnvesteerd in het Primair Onderwijs voor verhoging van salaris en verlaging van werkdruk en om 

dit standpunt te handhaven tijdens de onderhandelingen over een regeerakkoord indien dit aan de 

orde is.  

Helaas hebben wij geen reacties ontvangen.  

Om onze eisen kracht bij te zetten roepen de vakbonden die zijn verenigd in het PO-front, namelijk 

de AOb, AVS, FNV, CNV Onderwijs en FvOv, hun leden op om deel te nemen aan een prikactie op 

dinsdag 27 juni a.s. 

Hierbij doen wij u mededeling van de aard en de omvang van deze actie. 

AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOv roepen hun leden op tot een collectieve actie op dinsdag 

27 juni a.s. om gedurende het eerste uur geen lesgevende taken te verrichten.   

Uiteraard zullen wij rekening houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en zijn wij te 

allen tijde bereid tot overleg over het waarborgen van de veiligheid van mensen, goederen en 

materieel tijdens onze actie.  

Wij verwachten van de PO-Raad dat zij haar leden op de hoogte stelt van dit bericht en haar leden 

bericht, dat zij ervoor zorgdragen dat ouders tijdig zijn geïnformeerd.   

Het is ook mogelijk dat andere derden hinder of schade ondervinden van deze actie. Dit vloeit 

logischerwijs voort uit ons collectief actierecht zoals dat is neergelegd in artikel 6 van het Europees 

Sociaal Handvest. De in deze brief aangekondigde collectieve actie is een zogenaamde politieke 

collectieve actie die valt onder het collectief actierecht van vakbonden op grond van artikel 6 van het 



ESH. Wij wijzen erop dat het de verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur om deze derden in 

kennis te stellen van het ultimatum en de aankondiging van de collectieve actie.  

Wij zijn te allen tijde bereid tot overleg om deze collectieve actie veilig te laten verlopen. Mochten er 

zich concrete problemen tijdens de actie voordoen dan kunt u zich wenden tot het hoofd collectieve 

belangenbehartiging van de AOb, de heer M. Visch, telefoonnummer :  06  51890837. 

Met vriendelijke groet, 

 

Liesbeth Verheggen – voorzitter AOb 

 

Petra van Haren – voorzitter AVS 

 

Han Busker – voorzitter FNV 

 

Loek Schueler – voorzitter CNV Onderwijs – onderdeel van CNV Connectief 

 

Jilles Veenstra – voorzitter FvOv 

 


