
 
 
 
         
   

 
Berkel-Enschot, 30-3-2018 

Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Alledaagse voorbeelden uit de afgelopen weken: 
“Onlangs vertelde een leerling thuis dat ze die dag een inval  juf had gehad en dat ze nog niet wist hoe het de 
volgende dag zou gaan. De volgende dag vertelde ze dat er inderdaad geen juf of meester was en dat ze 
achter in een andere groep gezeten heeft met een werkpakketje. Ze vertelde dat ze ongeveer rond een uur 
of 11 het werk gemaakt had dat ze moest maken en dat ze het daarna best interessant en gezellig vond”. 
Dit voorval is helaas geen uitzondering. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde en het zal zeker ook 
niet de laatste keer zijn. 
 

Het lerarentekort is écht een probleem 
We merken aan alles dat het tekort aan leraren nu een echt probleem is geworden. Ook bij onze school is 
het team elke dag bezig om het voor elkaar te krijgen dat er voor alle kinderen onderwijs of opvang is. Het is 
momenteel reeds onvermijdelijk dat leerlingen te maken krijgen met meerdere leerkrachten voor de  klas, 
dat ze af en toe verdeeld worden over andere groepen of dat we genoodzaakt zijn aan u te vragen of u zelf 
voor opvang van uw kind kunt zorgen. Als we dat doen dan mag u er vanuit gaan dat we écht alles al 
geprobeerd hebben. De rek is er namelijk allang uit… 
 

Wat is de dagelijkse situatie: 

• Er worden extra leerkrachten ingezet die vrij zijn.  

• Vaak wringen vaste teamleden zich in allerlei bochten om extra te kunnen werken.  

• De vervangingspools hebben tegenwoordig vaker niet dan wel een invaller beschikbaar.  

• Op vacatures voor tijdelijke medewerkers is het aantal reacties veelal 0.  

• Vacaturemelding worden uitgezet via online kanalen en netwerken. 

• Iedereen die mogelijkheden heeft om in te vallen is welkom  via de netwerken van teamleden en ouders.  

• Groepen worden samengevoegd 

• Onderwijsassistenten fungeren als leerkracht 

• Studenten die vervanging verzorgen. 

• Zeker niet uitgesloten dat kinderen thuis moeten blijven bij gebrek aan personeel. 

Ook in de landelijke media wordt het vaak zichtbaar gemaakt hoe concreet het probleem is.  
 

Trots op inzet teams 
We willen graag met u delen dat we enorm trots zijn op de creativiteit en de flexibiliteit van ons schoolteam. 
De bevlogenheid om voor kinderen goed onderwijs te bieden maakt dat collega’s zich extra inzetten, bereid 
zijn om in te vallen in andere groepen en samen de schouders eronder te zetten, maar zoals gezegd de rek 
raakt eruit waardoor de werkdruk nog sterker toeneemt en het risico op uitval toeneemt. 

 

Wat u kunt doen 
We beseffen ook heel goed dat keuzes die we maken om voor alle leerlingen onderwijs te bieden niet altijd 
voor alle leerlingen ideaal zijn. Daarom doen we ook een beroep op u. U kunt 2 dingen doen: 

1. Laat uw waardering  blijken aan onze teamleden. Er wordt momenteel echt keihard gewerkt! 

2. Steun uw kind, door, ook als het misschien even anders loopt en er een andere leerkracht is of groepen toch 

verdeeld moeten worden, achter de meester of juf te blijven staan. 

De piek van het lerarentekort wordt pas in 2020 of 2022 verwacht. Dit is de werkelijkheid van nu. Wij werken 
hard aan oplossingen. We rekenen op uw support. Samen staan we sterk, voor goed onderwijs, voor onze 
kinderen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Rob Voogt, interim-directeur Berkeloo  


