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Met vriendel�ke groet,

Annemarie Trouw - bestuurder Atlant
Yvonne Rozeman - bestuurder Fedra
Mart�n van Embden - bestuurder �mare

het tekort aan leerkrachten op onze scholen
de scholen die deelnemen aan de pilot
meer ruimte voor flexibiliteit 
actuele ontwikkelingen vanuit de overheid

Beste lezer,

Graag willen w� u informeren over De Nieuwe Schoolweek. Het
laatste bericht dat u van ons heeft ontvangen, was vlak voor de
zomervakantie. In de tussent�d hebben w� niet stil gezeten. In
deze nieuwsbrief leest u meer over:

Het tekort aan leerkrachten op onze scholen 
Op b�na al onze scholen bestaat een tekort aan leerkrachten.
Op de ene school gaat het om 1 vacature en op een andere
school kan het wel gaan om 6 vacatures. Alle scholen doen
hun uiterste best om ervoor te zorgen dat kinderen zo min
mogel�k onderw�s hoeven te missen. Zo werken b�voorbeeld
veel collega's extra dagen of laten z� andere belangr�ke taken
buiten de klas liggen om les te kunnen geven aan een groep.  

W� z�n trots op hoe de scholen steeds bl�ven zoeken naar
oplossingen. W� beseffen ons ook dat dit heel veel vraagt van
al onze medewerkers. Dit is geen houdbare situatie. 

Vanaf volgende week kunt u op onze website
www.denieuweschoolweek.tv voortaan het totaal aantal
vacatures zien. Per kwartaal zullen w� deze c�fers vernieuwen. 

In de sectorrapportage van de PO-Raad leest u meer over de
omvang van het lerarentekort in Nederland.   

 

Panta Rhei
De Bethelschool
De Sleutelbloem
De Pionier
Vuurtoren
De Klipper
De Vliegende Hollander
Franciscusschool
Basisschool Parnassia 

De pilotscholen 
De volgende scholen nemen momenteel deel aan de pilot 
'Ontwerpen van een nieuwe schoolweek':

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hierb� worden verschillende modellen bedacht, zoals werken
met onderw�steams in units en het invullen van een v�fde dag
met een r�k aanbod voor onze leerlingen zoals sport, cultuur,
creativiteit en techniek. 

Er z�n veel vragen over de nieuwe schoolweek en de pilot. In
een video op onze site proberen de bestuurders van Atlant,
Fedra en �mare op deze vragen zoveel mogel�k antwoord te
geven. 

Meer ruimte voor flexibiliteit 
Sommige leerkrachten geven aan bereid te z�n structureel
meer uren per week te werken wanneer er meer ruimte is voor
flexibiliteit. Een voorbeeld hiervan is dat z� de mogel�kheid
kr�gen om de eigen kinderen in de ochtend naar school te
brengen. Met de klankbordgroep directeuren en hr-
medewerkers verkennen w� de komende t�d wat hierin
mogel�k is. 
   

 

Actuele ontwikkelingen vanuit de overheid 
Het ministerie van onderw�s denkt ook mee in het
lerarentekort. In het onderw�s werken veel leerkrachten in
deelt�d. Het ministerie wil volt�d werken gaan stimuleren.
Aan deze regeling zitten voor- en nadelen. Dat moet goed
worden onderzocht. W� hebben het ministerie laten weten
aan dit onderzoek mee te willen doen. Hopel�k horen w�
hier binnenkort meer over. 
   

 


