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Meestgestelde vragen over de staking op 30 en 31 januari 2020 
 
Onderwijstijd 
 

Komt de totale onderwijstijd die leerlingen gedurende hun schoolloopbaan dienen te 
volbrengen, als gevolg van de stakingen in het gedrang? Zo nee, waaruit blijkt dit?  
Zie PO Raad-handreiking voor schoolbesturen bij de staking. 
 

Uren tekort door deze stakingsdag, wat nu? 
Er zijn marge uren die de school vrijgehouden zou moeten hebben voor calamiteiten, deze uren kunnen hiervoor 
gebruikt worden. Zijn de marge uren voor het lopende schooljaar op, kunnen de uren verrekend worden met het 
komende schooljaar. 
 

Hoe zit het met maximaal inroosteren van een vierdaagse schoolweek (max. 7x 
toegestaan)? 
In lijn met het antwoord op de vorige vraag geldt hier dat de extra vierdaagse schoolweek alleen vermeden kan 
worden door een andere week (die in het rooster vier dagen zou duren) weer te verlengen. Dat zou echter 
betekenen dat uren alsnog in dit schooljaar gecompenseerd worden. De inspectie heeft hiervan aangegeven dat 
dit niet nodig is. De achtste vierdaagse schoolweek wordt voor dit moment dus geaccepteerd. 
Indien de inspectie hier nu op controleert is dit niet het probleem van een individuele school, maar moet dit op 
bestuurlijk niveau besproken worden. 
 

Moet de niet gewerkte onderwijstijd door de staking op 30 en 31 januari 2020 
ingehaald worden? 
• Basisschool leerlingen moeten, verspreid over de 8 leerjaren minimaal 7520 lesuren draaien. Hiervan moeten 

minstens 3520 in de eerste vier jaar en minstens 3760 in de laatste vier jaar vallen. De overige uren kunnen 
over de acht jaar verdeeld worden.  

• Als het goed is hebben scholen in hun rooster marge uren vrijgehouden voor calamiteiten*. De inspectie heeft 
het standpunt dat de gestaakte uren in eerste instantie van die marge uren in dit jaar afgehaald moeten 
worden. Dit betekent dan feitelijk dat leerkrachten, kinderen en ouders niet geconfronteerd worden met 
wijzigingen in het jaarrooster.  

• Als een school in het lopende schooljaar geen marge uren meer heeft, dan accepteert de inspectie dat dit in 
het rooster van het komende jaar verrekend wordt (er wordt niet handhavend opgetreden). 

Voor dit moment hoeven scholen de gestaakte uren dus niet in het lopende schooljaar in te halen. Er kan zich 
echter een situatie voordoen (bij langere stakingen) waarbij de inspectie dit standpunt herziet en alsnog staat op 
inhalen van de uren in het lopende jaar. Dit zal dan echter ook gecommuniceerd worden.  
 

 Calamiteiten zijn bijvoorbeeld ook extreem weer, brand of andere ongevallen op school 

 
Tellen de uren calamiteitenverlof van voorgaande jaren mee bij het wel of niet 
inhalen van de uren onderwijstijd (dit in het geval deze uren niet zijn "opgebruikt")? 
Ja, deze tellen mee als ‘plus-uren’. 
 
 

Opvang leerlingen 
 

Heeft u eventuele opvang voor de kinderen geregeld?  
Nee, de stakingsactie is tijdig aangekondigd waardoor ouders in de gelegenheid waren zorg te dragen voor opvang. 
MOVARE heeft ervoor gekozen om te werken met het makelaarsmodel. Dat houdt in dat MOVARE alleen de 
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koppeling met de kinderopvang verzorgt voor opvang.  
 

 
Medewerkers en staken 
 

Stakingsrecht 
MOVARE wil alle medewerkers in de gelegenheid stellen gebruik te maken van hun stakingsrecht en ondersteunt 
dit van harte. De invulling hiervan is bij voorkeur door te staken door middel van deelname aan een manifestatie 
of een actie met jouw school. Een medewerker stelt zijn/haar directeur in kennis dat hij gebruik maakt van zijn 
stakingsrecht of werkzaam zal zijn op school.   
 

Zijn de collega's verplicht om deze dag onderwijs in te halen en les te geven aan de 
kinderen die dat betreft? 
Nee, leerkrachten hebben recht op staken. 
 

Collega's die niet achter de staking staan, worden in een statement ‘gedwongen’ om 
in het geval dat de uren ingehaald moeten worden zich hieraan te conformeren. 
Klopt deze zienswijze? 
Nee, leerkrachten die niet staken, verrichten reguliere werkzaamheden.  
 

De leerkrachten die niet staken, moeten zij op school aanwezig zijn? 
Het is een reguliere werkdag. De medewerkers die geen gebruik van hun stakingsrecht maken worden in de 
gelegenheid gesteld om werkzaamheden op school/of een andere MOVARE locatie (zonder aanwezigheid van 
leerlingen) te verrichten. 
 

Wat gaan de stakers doen? Komt er weer een manifestatie? Stel dat je wilt staken, 
maar niet naar de manifestatie wilt gaan, kun je dan thuis blijven? 
De invulling van het stakingsrecht is bij voorkeur door naar de manifestatie te gaan of door middel van een actie 
met jouw school (zie ook https://www.aob.nl/programma-staking2020/ ). 
 

Registreren 
We hechten grote waarde aan deelname aan de staking. Daarom willen we een signaal afgeven door zo massaal 
mogelijk gebruik te maken van het stakingsrecht middels jouw registratie op www.investeer-in-onderwijs.nl. 
Leden van de AOb, CNVO en FNV registeren zich hier. Geen lid van deze bonden? Laat dan weten dat je 
sympathisant bent. 
 

CAO verloven op 30 en 31 januari 2020 
Werknemers zijn van harte welkom op school om solidair te zijn. Echter is het ruilen van CAO verloven (BAPO en 
OV-dag) op 30 en/of 31 januari  niet mogelijk. 
 

Mogen de leerlingen opgevangen worden door andere organisaties? 
Ja, dit mag. Opvang bij een andere organisatie staat los van deze staking. De opvang dient wel elders plaats te 
vinden. De MOVARE-scholen zijn zonder uitzondering op 30 en 31 januari 2020 voor kinderen gesloten. 
 

Worden de reiskosten naar (regionale) stakingsbijeenkomsten vergoed uit het 
schoolbudget? 
Dit zal niet van het schoolbudget vergoed worden. 
 
 

 

https://www.aob.nl/programma-staking2020/
http://www.investeer-in-onderwijs.nl/
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Ingehuurde krachten en staken 
 

Staken en uitzendkrachten (via organisatie Wiertz) 
Een uitzendkracht heeft ook het recht om te staken. De uitzendkracht dient het uitzendbureau te informeren over de 

staking. De uitzendkracht krijgt dan geen loon uitbetaald en kan als hij lid is van een vakbond wel een stakingsuitke-

ring krijgen. 

 

 

Staken en gedetacheerden (via organisatie Maandag) 
Gedetacheerde medewerkers die niet staken verrichten reguliere werkzaamheden. Het is een reguliere werkdag. De 
gedetacheerden die geen gebruik van hun stakingsrecht maken worden in de gelegenheid gesteld om werkzaamheden 
op school/of een andere MOVARE locatie (zonder aanwezigheid van leerlingen) te verrichten. 
 
 
 


