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Alle ouders/verzorgers/medewerkers
Vervangingsproblematiek
8 oktober 2021

Beste ouder(s),verzorger(s), collega’s,
Het lerarentekort is bijna dagelijks nieuws. Helaas hebben ook wij en u daar last van. Waar het er
soms op lijkt dat dit probleem zich alleen in de Randstad voordoet, moet ik u helaas melden dat het
ook in toenemende mate geldt voor SPOLT en voor de andere schoolbesturen in Midden-Limburg.
Ook de Onderwijsinspectie luidde onlangs de noodklok. Daar weet men dat SPOLT zich, samen met
andere schoolbesturen en de lerarenopleidingen, inzet om dit probleem structureel aan te pakken (we
begeleid(d)en veel studenten en zijinstromers). De inspectie schrijft daar het volgende over: ‘Scholen
zoeken naar allerlei oplossingen om het lerarentekort op te vangen. Sommige scholen vragen
parttimers meer te werken of splitsen klassen op. Andere scholen zetten schoolleiders, intern
begeleiders, gepensioneerden of onbevoegden voor de klas. In uiterste gevallen sturen scholen de
leerlingen naar huis. Onder deze omstandigheden kunnen scholen de onderwijstijd en basiskwaliteit
niet altijd meer garanderen. Daarnaast zorgt het opsplitsen van klassen voor een verdere toename
van de werkdruk voor leraren.’
Tot zover de inspectie. In dit bericht leggen we uit hoe wij met vervanging omgaan.
Wanneer een leerkracht zich ziek meldt of recht heeft op een verlofdag, zoeken wij een leerkracht om
haar/hem te vervangen.
Helaas zijn de leerkrachten uit onze vervangerspool op dit moment allemaal ingezet, om, daar waar
nodig, de lessen van zieke/afwezige leerkrachten over te nemen. We hebben vacatures gesteld en
doen ons best om nieuwe collega’s te werven. Gelukkig zijn we erin geslaagd om enkele leerkrachten
en diverse onderwijsassistenten te benoemen. Dat is echter niet voldoende om te voorzien in de
aanvragen voor vervanging die wij bijna dagelijks binnenkrijgen. En dat betekent dat onze directeuren
soms moeten besluiten om groepen op te splitsen, of om groepen kinderen naar huis te sturen. Zij
doen dat in de wetenschap dat zij daarmee, noodgedwongen, de zo gewenste continuïteit van
onderwijs, onderbreken.
Waar ouders in een dergelijke situatie worden opgezadeld met de uitdaging om opvang te
organiseren, voelen directeuren en leerkrachten zich verantwoordelijk en doen vervolgens hun best
om oplossingen te bedenken die organisatorisch en onderwijskundig (enigszins) werkbaar zijn. Dat
leidt tot oplopende werkdruk voor alle betrokkenen. In de zoektocht naar passende oplossingen
doorlopen wij de onderstaande stappen:
1. De leerlingen uit de klas van de afwezige leerkracht worden, indien er geen vervanger
beschikbaar is, de eerste dag op school opgevangen;
2. Indien blijkt dat er ook voor de daaropvolgende dag(en) geen vervangers* beschikbaar zijn,
bepaalt de directeur welke groep thuis moet blijven. De ouders van de betreffende groep
worden hierover via Isy/Ouderportaal geïnformeerd. Om het probleem te spreiden kan het
dagelijks een andere groep betreffen.

*U kunt erop vertrouwen dat wij als school alles in het werk zullen stellen om te zoeken naar
geschikte vervanging. Daarbij kijken we breder dan alleen naar beschikbare leerkrachten. Wij zullen
hierover zeker ook in gesprek gaan met onze partners van de kinderopvang, om samen met hen te
zoeken naar mogelijke oplossingen. Ook in deze sector is het personeelstekort echter zeer nijpend,
waardoor er niet altijd medewerkers beschikbaar zijn om tijdens onderwijstijd, opvang te verzorgen.
Het is onze wens en ons streven om de dagelijkse lessen zo veel mogelijk op de bekende wijze te
laten doorgaan. Dat is het beste voor ons allemaal, de kinderen voorop. Als de school u desondanks
vraagt om uw kinderen thuis te houden, dan vragen wij uw begrip voor deze noodgreep.
Namens alle scholen van SPOLT,

Gérard Zeegers
voorzitter College van Bestuur.

