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Aan de ouders/verzorgers,
Het zal u niet ontgaan dat in pers en media steeds nadrukkelijker gesproken wordt over een
lerarentekort. Waar dit aanvankelijk vooral gold voor de grote steden zien wij dat het
probleem zich langzaam maar zeker uitbreidt over het gehele land. Ook de scholen van de
PCPO Krimpenerwaard krijgen er dit schooljaar serieus mee te maken. Advertenties leveren
weinig of geen kandidaten op, vacatures kunnen niet of heel moeilijk worden ingevuld. Zeker
bij ziekte of bij quarantainemaatregelen is het heel moeilijk om vervanging te organiseren.
Als bestuur en directeuren zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers. De
medewerkers uit de invalpool worden uitputtend ingezet. Werkzaamheden buiten de klas
worden opgeschort om het werk voor de groep voorrang te geven. Medewerkers die in dienst
zijn, komen soms extra om zo het onderwijs goede doorgang te laten vinden. Wij zijn ieder
zeer erkentelijk voor die extra inspanningen. Op deze en andere manieren proberen wij de
voortgang van de dagelijkse lessen zoveel mogelijk te garanderen. Dit alles kan niet
voorkomen dat er af en toe situaties zijn dat er geen leerkracht beschikbaar is. Dat heeft in
sommige gevallen al geleid tot het thuishouden van groepen. Hoewel wij dit tot een minimum
willen beperken, rest er soms geen andere oplossing. Ik vraag hiervoor uw begrip en geduld.
Het lerarentekort is een landelijk probleem dat de komende jaren alleen nog toe zal nemen.
Dat zal veel vragen van onze gezamenlijke creativiteit en flexibiliteit. Temeer daar wij in dit
alles de identiteit en de kwaliteit van nieuwe medewerkers willen blijven waarborgen. Wij
houden ons aanbevolen om ook vanuit uw netwerk namen aangereikt te krijgen van mensen
die actief zijn of waren in het onderwijs. Wij komen graag met hen in contact. Laten wij ons zo
gezamenlijk inzetten voor stabiele onderwijsvoorzieningen in de Krimpenerwaard.

Met een hartelijke groet,

G.T. (Gert) Tissink
bestuurder

Geloof in onderwijs
DE ARK - DE WEGWIJZER - ICHTHUSSCHOOL - DE RANK - KON. JULIANASCHOOL - KON. WILHELMINASCHOOL - EBEN-HAËZER - DE BRON

