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Beste ouders en verzorgers,

Ik heb geaarzeld of dit het juiste moment is om de zorgen over het tekort aan leerkrachten
met u te delen. Er is al veel ander somber nieuws over onderwerpen zoals de energiecrisis,
de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenopvang. Dit raakt ons allemaal en
voor sommigen van u heeft dit ook persoonlijke gevolgen.

Toch vind ik het belangrijk om u te informeren over onze inspanningen om ook de komende
periode voldoende leerkrachten voor de klas te houden. Dat is momenteel geen
gemakkelijke opgave. Er is een groot tekort aan leerkrachten en het is niet altijd mogelijk om
leerkrachten van buiten de school in te huren. We vinden het ook belangrijk om een goede
werkgever te blijven voor de collega’s die al voor ons werken en dat betekent dat we ze niet
willen overvragen als er collega’s uitvallen. U kunt erop vertrouwen dat we er binnen onze
mogelijkheden alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kinderen gewoon naar school
kunnen. Helaas kunnen we niet uitsluiten dat bij ziekte of onvoorziene omstandigheden het
kan voorkomen dat een klas een dag thuis moet blijven omdat het niet gelukt is om een juf of
meester voor die dag te vinden. We weten ook dat dit erg vervelend is voor uw kinderen en
voor u.

Vechtstreek + Venen zet zich dan ook in om zoveel mogelijk leerkrachten voor de klas te
krijgen en te houden. Dit doen we onder andere door actieve werving van nieuwe
leerkrachten, aantrekkelijk werkgeverschap en het opleiden en begeleiden van studenten en
zij-instromers. Daarnaast denken we na over hoe we het onderwijs kwalitatief goed en
toekomstbestendig kunnen organiseren en werken we samen met de gemeente en andere
schoolbesturen. Het behouden en vinden van leraren is voor Vechtstreek + Venen dan ook
een van de belangrijkste aandachtspunten.

Tot slot benut ik deze brief ook graag om waardering uit te spreken voor het team van
directies, leerkrachten en ondersteuners dat op onze scholen werkt. Wanneer ik op de
scholen kom zie ik leerlingen en leerkrachten die in vrijheid en met veel plezier en
enthousiasme iedere dag weer met elkaar aan het werk zijn. Onze scholen zijn een fijne plek
voor uw kinderen, een omgeving waar een sfeer van rust en veiligheid heerst. Een plek waar
we leren van en met elkaar.
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Het lijkt zo gewoon, maar het is eigenlijk fantastisch dat we dit samen, ouders, leerlingen en
team, iedere dag weer met elkaar realiseren. Samen met uw kinderen, het team en u blijven
we ons hier graag voor inzetten.

Deze brief heeft u ontvangen omdat ik het belangrijk vind om onze zorgen met u te delen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Heb Huibers
voorzitter college van bestuur

Werken in het onderwijs, een prachtige baan

Wilt u in het onderwijs werken of kent u mensen die in het onderwijs willen werken?
We horen het graag en denken graag mee over welke mogelijkheden er zijn om bij

Vechtstreek + Venen aan de slag te gaan. U kunt ons bereiken door een mail te
sturen naar info@vechtstreekenvenen.nl. We nemen dan contact met u op.
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