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Annie MG Schmidtlaan ,Berkel en Rodennjs

Scholen dicht door staking onderwijs
Diverse scholen zijn op dinsdag 6 maart dicht. Veel leerkrachten
staken die dag. Waarom staken de leerkrachten? En zijn er ook
andere mensen die wel eens staken? En waarom doen ze dat?
Boos
De leerkrachten staken omdat ze boos zijn. Ze zijn boos over de
bezuinigingen van minister van Bijsterveldt. Zij is minister van
Onderwijs. Zij wil 300 miljoen bezuinigen op het speciaal onderwijs.
Daardoor is er minder plaats voor nieuwe leerlingen in het speciaal
onderwijs. Dat betekent dat sommige kinderen naar gewone
basisscholen moeten. Maar zij hebben speciale leerkrachten nodig.
En dit personeel is er niet op de gewone basisschool. Zij krijgen les
van gewone leerkrachten. Die willen dat liever niet. Zij krijgen het
dan veel te druk, zeggen ze. In totaal verdwijnen er waarschijnlijk
meer dan vijfduizend banen.
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Programma
De staking wordt georganiseerd door de vakbonden. Er is een programma dat begint rond
één uur. Het vindt plaats in de Amsterdam ArenA. Er worden toespraken gehouden. En er
treedt een duo op. Er is ook een stakingslied. Het duurt tot ongeveer drie uur. De actie is
bedoeld voor leerkrachten, dus er mogen geen klassen meekomen. Leerkrachten mogen
spandoeken meenemen, maar geen toeters. Deze kunnen namelijk slecht zijn voor je oren.
Andere stakingen
Er zijn wel vaker stakingen. Op dit moment staken
er ook schoonmakers. En soms staken de
mensen die bij het openbaar vervoer werken. Ook
in andere landen staakt men wel eens. Zo hebben
onlangs in Griekenland de taxichauffeurs
gestaakt.

30

Waarom
Waarom staken mensen? Men staakt meestal om te protesteren. Tegen een maatregel. Of
voor een hoger loon. Wie staakt, die werkt niet. Bedrijven zijn niet blij als hun werknemers
staken. Ze kunnen dan geen producten maken of verkopen. Soms moeten ze een dag of wel
langer dicht. De bedrijven hebben hierdoor schade.
Bron: www.abvakabofnv. nl, www.ooatv. nl

[de vakbond = een vereniging die opkomt voor de belangen van mensen die werkenl
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