
Beste ouders/verzorgers, 

 

Goed onderwijs begint bij een bevoegd en bekwame leerkracht. Achter deze leerkracht zit een 

gedegen ondersteuning van onderwijsassistentie, interne begeleiding, administratieve, facilitaire en 

directietaken. Als al deze schakels goed staan, kunnen wij als school goed onderwijs bieden.  

 

Als school merken wij in steeds grotere mate dat niet altijd alle schakels goed staan. Gelukkig zijn er 

veel dagen waarop dit wel het geval is, maar niet altijd. Als voorbeeld schets ik u de situatie van 

maandag 4 oktober.  

 

Er is een externe cursus Kanjertraining. Hierdoor is de leerkracht bij de kleuters en van groep 5 afwezig. 

Ook zijn 3 andere leerkrachten afwezig, maar dit is hun vrije dag. Doordat er een structureel tekort is 

aan invallers (41 fte in dienst, 66 fte gevraagd in september; cijfers RTC Cella) kan niet altijd elke 

vervanging worden opgelost. Voor groep 5 heeft vandaag 1 leerkracht haar werkdag omgeruild. Op 

haar normale werkdag zou zij werkzaamheden voor de bredi-leerlingen uitvoeren en directietaken. 

Deze werkzaamheden gaan dus eenmalig niet door. De kleutergroep krijgt vandaag les van een 

bekwame maar niet bevoegde onderwijsassistent. De individuele begeleiding aan de overige kinderen 

gaat deze dag niet door. 

Zondag kwam hier een ziekmelding bij. De leerkracht van groep 4 is afwezig. Als noodoplossing, geen 

vervanging beschikbaar, gaat een andere onderwijsassistent voor de groep. Ook zij is bekwaam, volgt 

de Pabo, maar is nu niet bevoegd. De werkzaamheden die zij zou uitvoeren voor andere groepen en het 

begeleiden van individuele kinderen gaat vandaag helaas niet door.  

 

Voor de korte termijn is het probleem opgelost. Alle kinderen zijn aanwezig op school en er staat een 

medewerker voor de groep. Het lange termijn probleem is echter dat een deel van de kinderen niet 

het onderwijs krijgt waar zij recht op hebben. Zij missen een bevoegde leerkracht of krijgen niet de 

extra ondersteuning waar zij behoefte aan hebben. 

 

Ik zou graag willen dat ik hier nu een oplossing voor heb. Helaas is dit een groot maatschappelijk 

probleem. Het is niet voor niks dat er vaak landelijk aandacht is voor het lerarentekort. Dit bericht is 

dan ook niet bedoeld om nu ineens dé oplossing te krijgen. Wel hoop ik dat u wat meer begrip krijgt 

voor de grote uitdaging die wij hebben, dat u snapt dat wij er zoveel mogelijk aan doen om voor alle 

kinderen op onze school goed onderwijs te bieden en dat dit in de toekomst ergens zal gaan wringen. 

 

Mocht u ideeën, suggesties of vragen hebben? U kunt mij altijd mailen of een afspraak met mij maken. 

Ook kan u elke woensdag naar het koffiemoment komen. Aanmelden daarvoor gaat via Schoolgesprek. 

 

Met sportieve groeten, 

Rick Jansen 


