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Invalproblemen
Regelmatig krijgen we op school de vraag, wat we doen als er bij een griepgolf onvoldoende invallers
zijn. Om die reden is een korte toelichting op zijn plaats.
De tekorten aan leerkrachten in het onderwijs zijn reeds lang geleden voorspeld. Rond 2017-2018 is
er een omslag gekomen in het aantal studenten dat jaarlijks van de PABO komt (2500) en het aantal
mensen dat met pensioen gaat (4000).
Om de krapte voor te zijn heeft Spectrum als overkoepelende stichting vanaf 2016 een flexibele schil
aangelegd met 6% extra (inval)-leerkrachten. De invallers hebben een vast contract en zijn verzekerd
van een salaris iedere maand. Vanaf 2016 zijn we verder met 16 schoolbesturen (4000
leerkrachten) een gezamenlijke invalpool gestart en hierin zijn ongeveer 100 invallers actief. Deze
invallers zijn echter niet in alle groepen inzetbaar en ze kunnen ook niet op alle dagen van de week.
Kortom, het lijkt meer dan het is. Bij 400 invallers zouden we alle problemen kunnen oplossen.
Vanuit deze pool wordt de arbeidsmarkt verder intensief gevolgd en worden er veel initiatieven
ontwikkeld om nieuwe invallers aan ons te binden.
Met de flexibele schil, de invalpool en parttimers die met grote regelmaat extra dagen komen
werken, proberen we de vervanging zo goed als mogelijk te regelen. We moeten ook eerlijk zijn,
soms lukt het niet een invaller te vinden. Een enkele keer kan een personeelslid dat andere taken
heeft, worden ingezet maar ook hier zijn grenzen. Uiteindelijk doet het afbreuk aan de kwaliteit die
van de school verwacht wordt.
Het kan dus gebeuren dat een groep naar huis wordt gestuurd en de inschatting is dat die kans groter
wordt naarmate de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Binnen de scholen spannen we ons tot het
uiterste in om de uitval van lessen te beperken tot maximaal 1,5%.
Wat kunt u zelf doen? Maak afspraken met ‘collega-ouders’ in de klas van uw kind, dat wanneer het
probleem zich op bijvoorbeeld maandag of dinsdag zich voordoet u behalve uw eigen kind een
vriendje opvangt en wanneer het bv aan het einde van de week zich voordoet uw kind bij het
vriendje mag zijn die dag. Voor ouders die in de problemen komen bij een plots bericht dat de lessen
uitvallen, zorgen we altijd voor een ‘logeer’-klas, maar ook dat verstoort het ritme in de andere
groepen en doet zeker geen goed aan de kwaliteit van het onderwijs.
Het is een gezamenlijk probleem en vraagt daarom een gezamenlijke aanpak.
Adriaan van Zanten
Bestuurder Spectrum-SPCO

Sinterklaas en Kerstviering
Afgelopen dinsdag heeft u een mail ontvangen met alle ins en outs over de Sinterklaas- en
kerstviering. Wij verheugen ons op de feestelijkheden.
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Reminder invullen tevredenheidsonderzoek
Deze week hebben de leerlingen een enveloppe mee naar huis gekregen met het verzoek of u het
oudertevredenheidsonderzoek wilt invullen. Ook de leerlingen en leerkrachten vullen
tevredenheidsonderzoeken in. We zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten en zullen deze gebruiken om
ons beleid voor de komende jaren verder vorm te geven.

CBS Prins Johan Friso Oudelandselaan 147 2652 ER Berkel en Rodenrijs 010-5112521

