
 

LEERLINGEN EN OUDERS STAKEN MEE OP 6 NOVEMBER 
Onderwijs Wethouder Marjolein Moorman neemt protestbetuiging van scholen uit 

Amsterdam Oost in ontvangst 

 

Amsterdam 1 november- Tijdens de onderwijsstaking van aanstaande woensdag 6 november zijn 

het bij basisschool de Watergraafmeerse Schoolvereniging (WSV) niet alleen de leraren die staken. 

Op initiatief van de directie, de medezeggenschapsraad, ouderraad en leerlingen wordt er die 

ochtend geen les gegeven maar staken leerlingen en ouders mee! Voorafgaand aan de landelijke 

manifestatie op de Dam, lopen alle betrokkenen om 8.30 uur in een protestmars naar het 

stadsdeelkantoor Oost. De eis: extra geld voor het onderwijs, minder werkdruk waardoor het beroep 

de waarde krijgt die het verdient. “Wij eisen ijs”, zei Floddertje. “Wij eisen onderwijs”, zeggen de 

leerlingen van de WSV, in navolging van Floddertje. De kinderen hebben een bloem bij zich met een 

kaartje waarop staat wat ze later willen worden met de voorwaarde dat ze daar wel goed onderwijs 

voor nodig hebben. Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman neemt de bloemen rond 9.00 uur in 

ontvangst. 

 

 8.20 uur: verzamelen leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, leerlingen en 

ouders op basisschool WSV (Mr, Meester P.N. Arntzeniusweg 90). Basisschool de Kraal sluit zo 

goed mogelijk aan.  

 8.30 uur: start van protestmars richting stadsdeelkantoor Oost (Oranje-Vrijstaatplein 2) 

 9.00 uur: Wethouder Marjolein Moorman en Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter nemen de 

protestbloemen in ontvangst 

 

 
Leraar zijn is prachtig 

Het tekort aan onderwijzend personeel en ook aan schoolleiders groeit. Het is voor scholen steeds 

moeilijker en bovendien erg tijdrovend om kwalitatief goede leraren in te zetten als 

leerkrachten naar een andere school vertrekken, met pensioen gaan of ziek zijn. Hanneke Kampen, 

directeur WSV: ‘Elke dag werken onze leerkrachten op onze school hard en gemotiveerd aan goed 

onderwijs voor de kinderen. Zij verdienen onze gezamenlijke steun! Daarom willen we met alle 

mensen, groot en klein, woensdag een statement maken VOOR ons fantastische vak, het imago van 

ons werk, een daarbij passend salaris en het grote belang hiervan voor alle kinderen! Het is geweldig 

dat zoveel ouders deze boodschap dit keer ook ondersteunen.”   

 

Anoeshka Overbeek- Sankatsing, voorzitter medezeggenschapsraad en ouder van kinderen op de WSV: 

‘Dit is een hart onder de riem voor alle geweldige leerkrachten op de WSV en daarbuiten. Het is 

vanzelfsprekend dat ik als ouder meedoe. We kunnen niet langer de leerkrachten laten staken en zelf 

achterover leunen. De sector verdient het om in te investeren.’  

 

------------------------------------------------------- 

Einde bericht 

PERSBERICHT

https://wsv.espritscholen.nl/home/


Voor meer informatie, vragen, interviewverzoeken en praktische zaken: Charlotte Smit (ouder WSV) 

op 06-81619414  


