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Aan:  Ouders en verzorgers van leerlingen in het openbaar onderwijs Haarlemmermeer 

Datum:  1 oktober 2018       

Beste ouders en verzorgers,  

Het nieuwe schooljaar is begonnen.  

Enthousiast zijn onze leerkrachten en andere medewerkers met de leerlingen aan de slag gegaan. 

Het is voor de zomervakantie gelukt alle vacatures te vervullen in alle scholen. Dat was een veel 

grotere kunst dan in andere jaren. Wij zijn blij en dankbaar dat ook ouders ons geholpen hebben 

nieuwe leerkrachten te vinden, soms uit hun eigen familie en netwerk. 

 

Op 5 oktober is het de dag van de leerkracht. Wij hopen  dat u  meedoet om die dag onze 

leerkrachten  - en de andere onmisbare medewerkers-  in het zonnetje te zetten.  

Want aan het behouden en gezond houden van onze leerkrachten kunnen we allemaal een steentje 

bijdragen, bijvoorbeeld door een compliment of door begrip te tonen in een lastige situatie. 

 

Het tekort aan leerkrachten is een maatschappelijk probleem dat SOPOH en de andere 

onderwijsbesturen in de Haarlemmermeer niet alleen kunnen oplossen. 

We weten nu al zeker dat een langdurig zieke of een griepgolf het onderwijs op een school in 

problemen gaat brengen. Dat geldt ook als iemand  vertrekt. Er zijn bijna geen vervangers te krijgen. 

De vervangers die SOPOH zelf heeft, zijn allemaal al ingezet in het vaste werk. 

SOPOH zal alle zeilen bijzetten om de eerste dag van ziekte in elk geval op te lossen. 

Er is voor gekozen kinderen niet meer dan één dag over klassen te verdelen of door een onderwijs 

assistent te laten opvangen. Want dan  krijgen in feite veel meer kinderen geen (goed) onderwijs. 

Ook is het niet verantwoord directeuren of intern begeleiders voor vervanging in  te zetten.  

Hun dagelijks werk is noodzakelijk. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten in hun kracht blijven en 

leerlingen de zorg krijgen die nodig is voor een goed leerklimaat in de hele groep.  

Dat betekent dat wij vaker voor een ingrijpende beslissing komen te staan, zoals: 

- groepen leerlingen  (om de beurt) thuis laten houden 

- tussentijds wijzigen van de groepsindeling of leerkracht 

 

Voordat het zover is, zullen wij ons nog maximaal inspannen ons bestand van vervangers groter te 

maken. Daar kunt u ons bij helpen. Hebt u zelf een onderwijsbevoegdheid en wilt u wel eens een 

tijdje invallen bij de school van uw kind of een andere school? Meld het alstublieft aan SOPOH! 

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.   

Alleen samen kunnen we de lesuitval zo beperkt mogelijk houden.  Als lesuitval dan toch nodig blijkt, 

hopen wij op uw begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pieter Cornelissen 

Erica Burggraaff 

College van Bestuur SOPOH          info@sopoh.nl 
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