Aan de ouders/verzorgers
van de leerlingen van De Zonnehoek

Betreft: lerarentekort

Apeldoorn, 1 februari 2019.

Beste ouders/verzorgers,
Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer zichtbaar. Dit schooljaar is het
ons gelukt om alle groepen te bezetten. De afgelopen maanden is het ook gelukt om
vacatures die ontstonden door vertrek van collega’s en langdurige ziekte in te vullen.
Het is echter ontzettend lastig om goede vervangers te vinden en wij merken dat het steeds
vaker voorkomt dat er niemand beschikbaar is. We doen dan een beroep op collega’s die al in
dienst zijn, maar dat heeft een grens.
Als een leerkracht ziek is, wordt in eerste instantie geprobeerd om de lessen door een vrije
collega te laten verzorgen. Collega’s die parttime werken komen vaak extra terug.
Soms is dat niet mogelijk, omdat er meerdere leraren afwezig zijn of er niemand kan.
Een volgende optie is om de onderwijsassistent die de groepsondersteuning verzorgt, de
groep te laten overnemen. Het komt ook voor dat we de leerlingen soms over de andere
groepen moeten verdelen.
Om te voorkomen dat we ouders moeten vragen om de leerling een dag thuis te houden
maken wij sinds dit schooljaar gebruik van de diensten van PON.
PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland.
Zij hebben een invalpool van waaruit zij proberen om korte en langdurige vervangingen op
scholen te regelen. Helaas merken wij dat ook zij grote problemen hebben om alle aanvragen
in te vullen. Steeds vaker gebeurt het dat er geen vervanger beschikbaar is.
Ook is er contact met de andere scholen binnen onze stichting, om te kijken of we elkaar
kunnen helpen. Helaas lopen zij ook tegen dezelfde problemen aan.
Omdat wij voorzien dat het lerarentekort alleen maar groter wordt en dat het vaker zal
gebeuren dat er geen vervanging beschikbaar is, willen wij u vragen om met ons mee te
denken. Misschien kent u mensen met onderwijservaring in uw omgeving die zouden willen
invallen op onze school. Wilt u hen dan vragen om contact met ons op te nemen?
Mocht u mee willen denken over een oplossing voor dit probleem, dan horen wij dat ook
graag! Alvast bedankt voor uw hulp!

Met vriendelijke groet,
Marianne Heijting,
Directeur CSO De Zonnehoek

