PERSBERICHT
Assen, 8 juni 2017
=========

Kinderopvang bij Plateau tijdens prikactie
Leerkrachten van basisscholen in het hele land maken zich ernstige zorgen over de toekomst
van goed primair onderwijs. POinactie, de vakbonden en werkgeversorganisatie PO-raad willen
deze zorgen onder de aandacht van de politiek brengen. Zij hebben op 27 juni een prikactie
aangekondigd en willen een manifest aanbieden in politiek Den Haag.
Plateau integrale kindcentra in Assen, is aangesloten bij de werkgeversorganisatie PO-raad en
staat achter dit voorgenomen initiatief. Met deze actie wordt de politiek middels het manifest
opgeroepen om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een eerlijke en
rechtvaardige salariëring en minder werkdruk.
Directeur-bestuurder Paul Moltmaker ziet ook bij Plateau dat de bekostiging van het Primair
Onderwijs steeds verder achterop raakt bij de werkelijke kosten. Moltmaker: 'We doen wat we
kunnen, maar dat gaat uiteindelijk een keer ten koste van ons personeel en ons onderwijs.'
Men kan ervan uitgaan dat op dinsdag 27 juni ook bij Plateau Onderwijs een prikactie
gehouden wordt. Dat houdt in dat het eerste lesuur geen les gegeven wordt.
Maar wij willen de leerlingen en ouders/verzorgers daar niet de dupe van laten worden, aldus
Moltmaker. Plateau is inmiddels ook een kinderopvangorganisatie. Daarom wordt
ouders/verzorgers die in de problemen komen door deze prikactie in plaats van onderwijs een
uur opvang aangeboden. De wijze waarop dat invulling gaat krijgen wordt nog onderzocht.
Moltmaker belooft in ieder geval dat waar nodig kinderen opgevangen kunnen worden.
======= voor de redactie ==========
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Moltmaker, p.moltmaker@plateau-assen.nl
Telefoonnummer: 06 50 201819
Over Plateau Integrale Kindcentra:
Plateau is dé primair onderwijsorganisatie voor de 13 openbare basisscholen binnen de gemeente Assen.
Dit zijn 11 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs. Het Plateau onderwijs wordt verzorgd door ruim 380 personeelsleden voor ongeveer 3750
leerlingen. Er is een breed onderwijsaanbod waarin elke school een eigen profiel heeft, o.a. Dalton,
Jenaplan en Ervaringsgericht onderwijs. Begin mei 2017 heeft Plateau de ASKA overgenomen die sinds
1991 in de gemeente Assen kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar verzorgt.
Deze organisatie gaat verder onder de naam Plateau Kinderopvang. Zij beheert 2 kinderdagverblijven, 5
locaties voor buitenschoolse opvang en organiseert op 8 locaties zowel kinderdagopvang als
buitenschoolse opvang. Er werken 115 medewerkers die dagelijks zo’n 1200 kinderen begeleiden.

