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Geachte ouders/verzorgers,
De schoolbesturen uit het primair en speciaal basisonderwijs in de regio Midden Brabant
maken zich grote zorgen over het lerarentekort voor de korte en zeker voor de langere
termijn. Zij hebben hun krachten gebundeld om het vervangingsprobleem zo goed mogelijk
op te lossen en samen te werken aan het werven en opleiden van nieuwe leerkrachten.
Landelijk is het primair onderwijs dit nieuwe schooljaar in gegaan met een tekort van zo’n
1300 leerkrachten. Tienduizenden leerlingen gaan hiervan de gevolgen merken. Waar
eerdere jaren vacatures voor de zomervakantie of kort daarna nog vervuld raakten, hebben
de scholen in onze regio hun formatie voor dit schooljaar maar net rond gekregen. Veel
scholen hebben nu nog vacatures openstaan voor vaste of tijdelijke werkzaamheden, die nu
noodgedwongen vervuld worden door invalkrachten. Invalkrachten die we eigenlijk hard
nodig hebben om ziekte en andere tijdelijke afwezigheid van leerkrachten op te vangen.
De besturen vrezen dan ook voor de komende herfst- en winterperiode waar het
ziekteverzuim het grootst is. De kans is groot dat de vervanging niet meer intern op
schoolniveau opgelost kan worden en er dus vaker groepen naar huis gestuurd gaan worden.
Tangentscholen
De directeuren van Tangent hebben samen besproken op welke wijze zij zo goed zo lang
mogelijk hun leerlingen – in geval van ziekte van het personeel en het ontbreken van
vervangers- op school kunnen opvangen. Samenvoegen van groepen, verdelen van de groep
over andere groepen, de inzet van een leraarondersteuner, een onderwijsassistent of hulp
van de kinderopvang; zij zullen al het mogelijke doen om het onderwijs aan uw kind door te
laten gaan. Echter de kwaliteit van het onderwijs moet overeind blijven.
Elke directeur zal de specifieke maatregelen – in geval er geen vervangers beschikbaar zijnbespreken met de MR van haar of zijn school. Vervolgens zal de directie u als
ouders/verzorgers daar over informeren.

De gezamenlijke besturen zijn actief bezig om het lerarentekort op te lossen voor de regio,
maar dat is niet op korte termijn gerealiseerd. Wij vragen dan ook uw begrip voor de scholen
wanneer er geen vervanging meer is en kinderen in het uiterste geval een dag niet naar
school kunnen.
Namens alle bestuurders uit de regio Midden Brabant,
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