Haarlemmermeer, 7 januari 2019

Geachte Ouders en Verzorgers,
Allereerst willen wij u een heel goed nieuwjaar wensen met alle goeds en een goede gezondheid
voor u en uw kind(eren). Wij hopen van harte dat uw kind ook in 2019 plezier zal hebben op onze
school en het fijn vindt om daar te leren en zich te ontwikkelen.
Er is helaas ook een andere reden voor deze brief.
Wij merken dat het lerarentekort steeds ernstiger wordt. We hebben, net als andere scholen, steeds
meer moeite om leerkrachten te vinden. Het lerarentekort is een landelijk probleem, vooral in de
randstad en dus ook in de Haarlemmermeer.
Wij doen er binnen onze stichting en onze scholen alles aan om leraren voor de klas te hebben. Dat
lukt ons tot nu toe ook bijna altijd. Toch hebben wij in de afgelopen maanden, meer dan ons lief is,
soms klassen naar huis moeten sturen; we hadden toen geen enkele mogelijkheid meer over om een
zieke leerkracht te vervangen.
Wij hebben ervoor gekozen kinderen niet meer dan één dag over klassen te verde len of door een
onderwijsassistent te laten opvangen. Het gevolg zou zijn dat in feite veel meer kinderen geen (goed)
onderwijs krijgen. Ook is het niet verantwoord directeuren of intern begeleiders voor vervanging in
te zetten. Hun werk is noodzakelijk voor de rust in de klas en het behoud van onze leerkrachten.
We verwachten, hoe vervelend ook, dat het in de komende periode vaker zal voorkomen dat we
voor korte of langere tijd geen leerkracht kunnen vinden bij ziekte, vertrek van een leerkracht of
zwangerschap. De realiteit is op dit moment dat er niet of nauwelijks leerkrachten te vinden zijn.
Dat betekent dat wij voor ingrijpende beslissingen kunnen komen te staan, zoals groepen leerlingen
(om de beurt) thuis laten houden of tussentijds wijzigen van groepsindeling of leerkracht. Per situatie
en per school zullen we zoeken naar de optimale oplossing. Voor ons als SOPOH is het van belang dat
we nooit één groep langdurig de dupe willen laten zijn, maar de ‘pijn willen verdelen’.
SOPOH zal zich maximaal blijven inspannen om leerkrachten of vervangers te vinden. Daar kunt u ons
bij helpen. Hebt u zelf een onderwijsbevoegdheid en wilt u voor korte of langere tijd invallen bij de
school van uw kind of een andere school? Kent u mensen in familie of vriendenkring die misschien
bereid zijn bij ons in te vallen of te werken als leerkracht of onderwijsassistent? Laat hen contact
opnemen met SOPOH. Onze contactpersoon is Angelique van Keulen (023-5640999 of
info@sopoh.nl) of uw schooldirecteur. Onze vacatures staan ook op onze website www.sopoh.nl.
Als lesuitval onverhoopt mocht plaatsvinden, dan hopen wij op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Erica Burggraaff
Pieter Cornelissen
College van bestuur SOPOH

