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Het zal u niet ontgaan zijn. Het lerarentekort is momenteel de grootste uitdaging voor
het onderwijs. Wij zijn dit schooljaar gestart met een leerkracht voor alle groepen
binnen onze kindcentra. Maar wij kampen wel met een tekort aan invallers.
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Tekort aan invallers
In de afgelopen periode hebben onze kindcentra aanvragen voor ziektevervanging niet
volledig kunnen invullen met invallers uit de invalpool. Dit geeft enorm veel druk op de
teams. Groepen worden soms verdeeld over andere groepen, parttimers komen
regelmatig een extra dag werken en vaak worden alle reguliere werkzaamheden
opgeschort, zodat de zieke leerkracht vervangen kan worden. Deze werkzaamheden,
zoals ondersteuning van individuele kinderen of groepjes, werk van de intern begeleider
of directie, blijven dan liggen.
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Geen pasklare oplossing
Er is helaas geen pasklare oplossing voor het lerarentekort en dit vraagt om een mix
aan maatregelen en nauwe samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen, sociale
partners, het Ministerie van OCW en de PO-Raad. Wij vinden het belangrijk dat er
duurzame oplossingen komen die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.
Een dag thuis
Wij willen de kinderen kwalitatief goed kunnen blijven begeleiden en de
onderwijskundige ontwikkelingen goed borgen. Daarom kan het voor (gaan) komen dat
we u vragen uw zoon of dochter een dag thuis te houden. Mocht dit echt niet lukken
dan kan uw kind komen, maar krijgt dan aangepast les in een andere groep. Wij vragen
uw begrip voor deze situatie.
Werken bij Plateau
Ondertussen doen wij er alles aan om te investeren in het werven en behouden van
personeel. Wij hebben een goed begeleidingstraject voor nieuwe leraren en het behalen
van de gymbevoegdheid wordt door ons bekostigd. Er zijn volop mogelijkheden voor
mobiliteit binnen onze kindcentra en wij bieden veel scholings- en
doorgroeimogelijkheden. Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk belangstelling
hebben voor een dynamische baan in het onderwijs (of bij de opvang) dan komen wij
graag met hen in contact.
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Meer informatie over Plateau is te vinden op www.plateau-assen.nl.
Tot slot
Wij zijn in gesprek met allerlei partijen om deze situatie zo goed mogelijk te managen en de
impact voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Wij vragen u erop te vertrouwen dat wij
alleen in uiterste nood groepen vragen thuis te blijven.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de
directeur van uw kindcentrum.
Met vriendelijke groet,

Paul Moltmaker,
Directeur-bestuurder
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