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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van al onze leerlingen 

 

 

 

 

 

Datum:   8 maart 2019 

Kenmerk: 18190238/GDE 

Betreft:  staking 14 en 15 maart 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), en beste leerlingen, 

 
Zoals u wellicht heeft vernomen, wordt er opnieuw een scholierenstaking georganiseerd om 
actie te voeren voor strengere maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.  
De staking is op donderdag 14 maart in Amsterdam.  
 
Veel jongeren maken zich terecht zorgen over de toekomst van onze planeet en wij juichen 
het toe als scholieren zich willen inzetten voor dit maatschappelijke probleem. De 
schoolleiding staat dan ook sympathiek tegenover leerlingen die actie willen voeren.  
 
Wij delen de zorgen over klimaatverandering en zullen daarom in de week van 11 maart in 
de mentorles in klas 1, 2 en 3 aandacht besteden aan het klimaat om leerlingen bewust(er) 
te maken van klimaatverandering en de bijdrage die zij zelf zouden kunnen leveren om hun 
ecologische voetafdruk te verkleinen. 14 maart is door Het Schoter uitgeroepen tot 
‘truiendag’ en dat betekent dat de verwarming niet aan gaat die dag. Er zullen ook leerlingen 
zijn die deel willen nemen aan de staking en hoewel de school geen verlof kan verlenen 
vanwege de Wet op de Leerplicht zullen wij geen actie ondernemen als leerlingen een door 
ouders ondertekende motivatiebrief inleveren bij de eigen teamleider vóór 14 maart.  
 
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke staking in de onderwijssector. Deze staking wordt 
georganiseerd door de onderwijsbonden en de belangrijkste actiepunten voor het Voortgezet 
Onderwijs zijn het verbeteren van carrièreperspectieven voor docenten en 
werkdrukverlaging. Gezien het aantal Schoter docenten dat gaat staken is het niet mogelijk 
om een rooster te maken die dag. Dat betekent dat 15 maart een lesvrije dag is. De school is 
wel gewoon open die dag. 
 
Het schoolfeest op 14 maart in Patronaat gaat gewoon door! 
 
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mardike de Goede     Arjan van Waveren 
plv. rector       rector 


