Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Stichting SPOM

Druten, 12 maart 2018

Geachte ouders/verzorgers,
U heeft afgelopen weken ongetwijfeld in de media gehoord of gelezen over de problemen om
vervanging te vinden voor zieke of afwezige leerkrachten. Deze problemen komen voort uit een
toenemend tekort aan invalleerkrachten en daarnaast door de invoering van de Wet Werk en
Zekerheid. Door invoering van deze wet is het aantal ‘invalbeurten’ van een vervanger aan allerlei
regels gebonden.
Ook de scholen van Stichting SPOM hebben hier last van. Het is dit schooljaar al meerdere keren
voorgekomen dat wij een klas naar huis hebben moeten sturen, omdat er geen vervanging
beschikbaar was. Dit ondanks een uitgebreid pakket aan maatregelen dat we hebben genomen op
bestuursniveau en op schoolniveau.
Stichting SPOM heeft een eigen ‘vervangingspool’, bestaande uit in totaal 20 mensen (ruim 12 fte)
die beschikbaar zijn voor invalwerk op onze scholen.
Daarnaast zijn we aangesloten bij een regionaal samenwerkingscentrum (IPPON: http://www.ipponpersoneelsdiensten.nl/) waarin besturen samenwerken om vervangingen te regelen.
Op schoolniveau zijn er een aantal noodscenario’s, waarbij het sterk afhankelijk van de situatie op de
betreffende school is, wat haalbaar en mogelijk is. U kunt dan denken aan oplossingen als:
1.
2.
3.
4.
5.

Verdelen van de groep over andere groepen;
Inzetten van parttimers op een andere dag/groep;
Inzetten van vakleerkracht gym, stagiaires, onderwijsassistentes, RT-er, IB-er, ICT-er, directeur;
Inzetten van gepensioneerde collega’s;
Inzetten van ouders met onderwijsbevoegdheid.

Deze oplossingen zijn alleen geschikt voor korte periodes (1 of 2 dagen). Wij zorgen in deze situaties
voor eventuele aanpassing van het onderwijs, zodat er zo effectief mogelijk met de beschikbare
onderwijstijd wordt omgegaan.

Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten (Cultureel Centrum d’n Bogerd)
0487 54 10 22
www.spomonderwijs.nl
info@spommaasenwaal.nl
KvK 11054744
Bank NL87 RABO 0101 7255 90

SPOM en Oeverwal werken samen aan
goed onderwijs in de regio Maas en Waal

Als geen van deze oplossingen beschikbaar is, rest ons niets anders dan het naar huis sturen van de
leerlingen. Dit is echt zeer onwenselijk en we doen dat alleen als alle andere oplossingen niet
mogelijk zijn. Ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht of - in noodsituaties - gebeld.
We begrijpen dat dit ook voor u heel erg vervelend is, dus u kunt ervan uitgaan dat in dergelijke
situaties alle andere opties al de revue zijn gepasseerd.
We blijven zoeken naar (creatieve) oplossingen. Het kost ons veel tijd (en geld) om alle vervangingen
goed te regelen. Tijd (en geld) die we liever zouden besteden aan andere zaken, maar een goede
voortgang van het onderwijs is van groot belang, dus u kunt erop rekenen dat we daar vol op
inzetten.
Wij vragen uw begrip.
Met vriendelijke groet,

Lia van Meegen,
Bestuurder.

