
 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

  

Het is fijn om te zien dat we dit schooljaar goed gestart zijn. Met deze brief willen we u informeren over de 
huidige situatie wat betreft het tekort aan leerkrachten en wat dit kan betekenen voor het onderwijs aan uw 
kind(eren). 

U heeft het misschien al gehoord via de media: er is op dit moment een groot tekort aan leraren. In het najaar 
is het altijd al lastiger om voldoende personeel in te zetten doordat er meer leraren ziek zijn. Er zijn nu minder 
leraren beschikbaar voor ziektevervanging omdat scholen meer personeel kunnen inzetten vanuit de extra 
gelden vanuit de overheid. We voorzien dus dat het in de komende maanden lastiger wordt om alle 
vervangingen goed in te vullen en dat in het uiterste geval groepen geen les kunnen krijgen. 

Onderstaande stappen worden gezet om het naar huis sturen van leerlingen te voorkomen: 

§ Er wordt een beroep gedaan op de invalpool.  
§ Er wordt gekeken of eigen medewerkers (extra) kunnen werken en/of andere collega’s de groep 

kunnen overnemen. 
§ Er wordt gekeken of het verantwoord is om de groep op te splitsen en te verdelen over andere 

groepen. 

Als bovenstaande stappen geen oplossing bieden dan krijgt de groep geen les. Het bestuur wordt 
geïnformeerd over dit besluit. Zo houden we goed zicht op de problematiek. 

Wat doen we verder binnen Symbio? 

§ We willen zoveel mogelijk leerkrachten en onderwijsassistenten aan onze stichting binden. Dit 
begint met goed werkgeverschap om onze eigen medewerkers goed te begeleiden en 
ondersteunen. 

§ We hebben een eigen invalpool om snel in te kunnen spelen op kortdurende vervangingen. We 
maken ook gebruik van de regionale invalpool van ruim 350 leerkrachten. 

§ Met Saxion en het ROC werken we actief samen om mensen op te leiden voor het mooie vak van 
leraar, onderwijsassistent of pedagogisch medewerker. Ook zijn we actief betrokken om vanuit 
andere beroepen mensen om te laten scholen. 

Via de directeur wordt u op de hoogte gehouden van de situatie op school. Kom gerust als er vragen of zorgen 
zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Herman Soepenberg en Peter Breur 
College van Bestuur 
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