
 

Heerlen, 24 november 2016 

Beste ouders, 

Zoals elk jaar slaan in de herfst de verkoudheid- en griepvirussen weer flink om zich heen. 
Niet alleen bij de kinderen en hun ouders, maar ook bij ons personeel! 
Als een leerkracht ziek wordt, vragen wij natuurlijk een vervanger aan. Dat moeten wij doen via de 
Vervangersbank Clooser waar ons schoolbestuur een contract mee heeft. 

Helaas is het op dit moment zo, dat alle beschikbare vervangers al zijn ingezet.  
De Wet Werk & Zekerheid, die voor de onderwijssector heel negatief uitwerkt, speelt daarin ook nog een 
grote rol, maar daarover meer aan het eind van deze brief.  

Dat betekent, dat wij intern naar allerlei oplossingen zoeken om voor de groepen zoveel mogelijk regulier 
onderwijs te waarborgen:   

 inzet van vrijgeroosterd personeel (mits dat hun werk niet te zéér belemmerd)  

 extra inzet van parttimers (indien mogelijk), inzet van PABO-stagiaires of stagiaires 
Onderwijsassistent (onder toezicht van een bevoegde leerkracht)  

 opsplitsing van de groep over de andere groepen (indien de groepssamenstelling dit toelaat) 
 
Deze maatregelen houden in ook in, dat uw kind te maken krijgt met meerdere leerkrachten gedurende 
het ziekteverlof van de juf. Dat dit geen stabiele situatie en niet bevorderlijk is, mag duidelijk zijn. 
Maar alles heeft zijn grenzen en de grens is op onze school nu bereikt.  

Jammer genoeg komen we nu in de situatie, dat we groepsopvang niet meer kunnen waarborgen 
en we vanaf volgende week kinderen vrijaf moeten geven als de juf ziek is en er geen vervanging 
mogelijk is. 

Deze maatregel passen we toe vanaf de tweede ziektedag toe.  
Op de eerste ziektedag lossen we de opvang intern op (zie boven), zodat u, zo nodig, passende opvang 
voor uw kind(eren) kunt regelen. Bedoeling is om u tijdig op de eerste ziektedag per mail of via andere 
kanalen in te lichten. 
 
Eind maart 2016 hebt u een brief namens de gezamenlijke schoolbesturen in Zuid-Limburg ontvangen 
over de gevolgen van de Wet Werk & Zekerheid voor het basisonderwijs.  
De brief belichtte de WWZ vanuit verschillende perspectieven. 
Doel was het mobiliseren van ouders en personeel om mee te protesteren tegen deze 
gevolgen:  vervangers, die al na enkele contracten (elke vervanging is een contract) òf vast in dienst 
genomen moeten worden (onbetaalbaar!)  òf die dan veroordeeld zijn tot een wachttijd van een half jaar 
(niet motiverend, dus uitstroom naar ander werk).  
In de brief van de gezamenlijke schoolbesturen werd ook al melding gemaakt van het thuis houden van 
kinderen. Enkele INNOVO-scholen hebben deze maatregel al moeten toepassen. 
 
Diverse ouders hebben destijds de oproep ter harte genomen om protestmails te sturen naar politici en/of 
politieke partijen. Helaas heeft het (nog) niet geholpen… de WWZ is er nog steeds. 
Blijft u a.u.b. ons ondersteunen in de strijd voor een andere regeling voor het onderwijs: neem contact op 
met uw politieke vrienden en beschrijf deze schrijnende situaties. 
 
Gezien de huidige situatie in vervangersland en onze visie op oplossingen, hopen wij op uw begrip. 
Net zoals u hadden wij het ook graag anders gezien  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directie en team 


