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Beste ouders, 

 
 

De eerste vakantie van het schooljaar 2021-2022 zit er al weer op. We hopen dat iedereen goed 

is uitgerust. Afgelopen maandag hebben de leerkrachten hard gewerkt (gestudeerd) op school. 

We hebben veel geleerd over dyslexie, meertaligheid en wat we allemaal met Leskracht in de 

groep kunnen gaan doen, de komende maanden. Daarnaast hebben we als team gekeken naar 

oplossingen rondom het tekort aan invalleerkrachten en de ontwikkelingen waar de school op 

langere termijn mee te maken krijgt.  

 

Tekort aan leerkrachten / De situatie wordt steeds nijpender 

We vinden het belangrijk om u hierover te informeren. 

De afgelopen 2 maanden hebben we het nog aardig kunnen regelen. Toch hebben we één keer 

’n groep niet naar school kunnen laten komen voor 1 dag, omdat we toen bij ziekte van de 

betreffende leerkracht echt nergens meer een invaller konden krijgen.  

Momenteel is de situatie in groep 7 al enige tijd lastig. De juf van deze groep is helaas al enige 

tijd ziek. Zij werd tot de herfstvakantie vervangen door meester Michiel en juf Ans. Vanaf deze 

week door meester Michiel en meester Cees, morgen door juf Natasja, die haar IB-

werkzaamheden annuleert voor deze dag.  

Voor volgende week zijn maandag/dinsdag en donderdag ook ingevuld, maar de woensdag en 

vrijdag nog niet. Daarvoor zijn we nu een oplossing aan het bedenken. We weten nog niet hoe 

precies. Ouders van de betreffende groep worden begin komende week verder geïnformeerd. 

Het is allemaal onzeker en voor niemand prettig. We doen ons uiterste best om het voor de 

kinderen zo goed mogelijk te regelen. Wellicht zullen we ook andere groepen / leerkrachten erbij 

moeten gaan betrekken om het intern op te kunnen lossen, vanuit de invalpool hoeven we helaas 

geen invalleerkrachten meer te verwachten.  

 

Profilering OBS De Arcade 

Zoals u wellicht weet is ons schoolgebouw in 2008 gebouwd met naast het hoofdgebouw nog 3 

extra schoolwoningen. Destijds begon de school met maar liefst 5 kleutergroepen. De school zat 

toen helemaal vol met groepen, zo ook in de 3 schoolwoningen. De gemeente Leiden heeft 

destijds ingecalculeerd, dat de school na een aantal jaren minder leerlingen zou gaan krijgen. 

Dat is ook zo gegaan. We hebben nu 2 kleutergroepen en we merken ook, dat er meer kinderen 

de school gaan verlaten (in juli bijvoorbeeld nog 2 groepen 8 van in totaal 50 kinderen!) maar dat 

we geen 50 nieuwe leerlingen meer binnenkrijgen als kinderen 4 jaar worden en naar groep 1 

kunnen. Er zijn simpelweg minder jonge kinderen in onze wijk. En ook in andere wijken is dat het 

geval. Onze schoolwoningen zullen dan ook gaandeweg de komende jaren gaan veranderen in 

‘woningen’. 

Van de ene kant is deze ontwikkeling niet te stoppen, van de andere kant misschien ook wel… 

Als we ons beter gaan profileren binnen Leiden, weet men ons ook beter te vinden. 

Er wordt nu ook al hard en goed gewerkt binnen OBS De Arcade, maar wellicht brengen we dat 

nog te weinig naar buiten.  

http://www.obsdearcade.nl/


 

Weten te weinig ouders met jonge kinderen dat hier een school staat  

 waar de sfeer zeer gemoedelijk is 

 waar hard gewerkt en geleerd wordt 

 met misschien we de mooiste gymzaal van Nederland 

 met een hardwerkend en gedreven schoolteam 

 met een schoolplein waar je –binnenkort- u tegen zegt 

 waar je sociaal vaardig én redzaam wordt 

 met Engelse les vanaf groep 1 t/m 8 

 waar kindgericht onderwijs wordt gegeven 

 waar echt iedereen in beweging is   

We hebben hier ook een mooie folder over gemaakt. Maar er is meer nodig. Daar gaan we de 

komende periode aan werken. In samenspraak met de MR. We houden u op de hoogte!  

 

Ons schoolplein 

…‘met een schoolplein waar je -binnenkort- u tegen zegt’. Het schoolplein is namelijk nog niet 

helemaal af. Eerst moesten alle nieuwe hekken aan de waterkant geplaatst worden en 

vervolgens die (lelijke) bouwhekken afgebroken en afgevoerd. Dat is nu allemaal gebeurd. En nu 

zijn we bezig met een nieuw speeltoestel. Daarover zijn we* met elkaar in gesprek.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*leerlingenraad/personeel/prooleiden/gemeente.  

Het nieuwe speeltoestel willen we het liefst in de kerstvakantie laten plaatsen, zodat we er vanaf 

januari (=binnenkort) van kunnen genieten.  

 

Overige informatie 

In onze lokalen is zeer frequent een co2 meter te vinden. Zodat de leerkrachten snel weten of 

een lokaal extra geventileerd dient te worden. Dat werkt zeer goed en efficiënt, hebben de 

leerkrachten laten weten. Zo houden we met elkaar onze werk- en leerruimtes gezond.  

Corona-nieuws is er nu even niet. Ook wel eens fijn! 

 

Meer schoolnieuws? Zie ook onze website www.obsdearcade.nl 

Daar vindt u o.a. al onze (vorige) nieuwsbrieven, onze schoolgids van dit schooljaar en de 

notulen van de MR-vergadering. 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

Team OBS De Arcade 


