Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Stichting SPOM
Druten, februari 2019
Geachte ouders/verzorgers,
In december heb ik u geïnformeerd over de wijze waarop wij op allerlei manieren inzetten om de problemen
rond invallen aan te pakken.
Met behulp van onze eigen invalpool, de regionale invalcentrale (IPPON), inzet van gepensioneerde leraren,
ouders met onderwijsbevoegdheid, werkdrukmiddelen en parttimers die extra werken is het tot nu toe gelukt
om nog geen groep naar huis te hoeven sturen. Ook hebben af en toe een directeur of intern begeleider voor
een groep gestaan, is een groep verdeeld over andere groepen of heeft een student tijdelijk een groep
overgenomen. Soms noodgrepen om ervoor te zorgen dat we niet moeten zeggen dat we een groep kinderen
geen les kunnen bieden.
Dit betekent echter ook dat er soms drie, vier of wel vijf verschillende leraren in één week voor een groep
staan. Het kan ook betekenen dat andere groepen er last van hebben als er een groep zonder leraar is, als
deze groep wordt opgedeeld. Dit schaadt de kwaliteit van het onderwijs.
Er kan dan ook een moment komen dat de mogelijke ‘oplossing’ slechter is dan een groep thuis te houden en
geen onderwijs te geven. De directeur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs
en bewaakt dit. Als de directeur meent dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt, kan de
directeur besluiten om een groep één dag (of in het ergste geval meerdere dagen) geen onderwijs te geven.
Dit kan het geval zijn als er in een bepaalde periode te veel verschillende leraren voor een groep staan of dat
andere groepen te veel last hebben van het opdelen van een groep zonder leraar.
We zullen daarbij altijd ervoor zorgen dat het minimaal aantal lesuren dat een groep in een schooljaar moet
ontvangen gehandhaafd blijft. Dit kan betekenen dat niet de groep waarvan de leraar ziek is, thuis moet
blijven, maar juist een andere groep.
De directeur weegt de mogelijkheden en besluit wat mogelijk en goed is in de gegeven situatie. Dat kan per
groep en per school anders zijn.
We hopen dat dit niet nodig zal zijn, maar de afgelopen maanden hebben we al veelvuldig de oplossingen van
onze noodplannen moeten inzetten. De grens is bereikt. We zullen het van tevoren aankondigen als er geen
onderwijs kan worden gegeven, zodat u de gelegenheid heeft om oplossingen te vinden voor de opvang van
uw kind.
We werken ondertussen natuurlijk hard aan de werving van nieuwe collega’s: zij-instromers, Pabostudenten,
onderwijsassistenten etc. Dat is op de langere termijn de beste oplossing.
Uw suggesties zijn welkom!
Met vriendelijke groet,
Lia van Meegen
Bestuurder Stichting SPOM
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SPOM en Oeverwal werken samen aan
goed onderwijs in de regio Maas en Waal

Beste ouders, verzorgers,
Wij hebben gelukkig nog weinig te maken gehad met leerkrachten die zich als gevolg van griep ziek moesten
melden. De afgelopen maanden hebben twee leerkrachten enkele dagen verzuimd. Toen juf Margreet vorige
week geen stem meer had, was er geen vervanging beschikbaar. Wij hebben toen Janou Kuypers in groep 4
laten werken en juf Jet heeft lesgegeven aan groep 5. Juf Janou loopt stage bij ons en hoopt over enkele
weken haar diploma te halen.
Ook hebben we de afgelopen maanden te maken gehad met leerkrachten die een nascholingsbijeenkomst
moesten bezoeken of om een andere reden een verlofdag nodig hadden. Ook dit hebben we intern opgelost
zo zijn bijv. “Oud leerkrachten” weer even bijgesprongen. Juf Marion heeft vanaf het begin van dit schooljaar
extra gewerkt in haar groep, in plaats van haar gebruikelijke twee dagen drie dagen. Sinds enkele weken kan
zij weer terug naar haar twee dagen. Ook hebben wij al incidenteel gebruik gemaakt van ouders met een
bevoegdheid om les te geven.
Sinds januari hebben wij twee nieuwe collega’s die langdurig bij ons invallen, Lieke Vos in groep 7-8 op de
vrijdag en Mascha Willemsen op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 6/7.
Sinds enkele jaren mogen afgestudeerde leerkrachten geen gymles meer geven. We lopen er nu tegenaan dat
dit niet meer opgelost kan worden door te ruilen van les en “oudere” leerkrachten deze lessen te laten geven.
Een nieuw probleem dat zich nu dus voordoet en waar zo een twee drie geen oplossing voor is.
De kranten staan vol over het tekort aan leerkrachten en invallers. U heeft misschien het idee dat het hier in
Maas en Waal meevalt. Vergeleken met andere regio’s is dat ook nog zo. Ik sprak collega’s uit grotere steden
die nu al gemiddeld drie groepen per week thuis lieten blijven.
Uit bovenstaande blijkt dat we de afwezigheid van personeel intern nog op kunnen lossen. Hoe lang dat nog
gaat lukken en wat er gebeurt bij een echte griepgolf is de vraag.
Ik wilde u met bovenstaande informatie een beeld te geven wat er zoal speelt.
Met vriendelijke groeten,
Henk Brakel

