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Beste ouders, 

 

 

 

De rapporten komen er weer aan. En daarmee ook de rapportgesprekken. Verder willen we u 
informeren voor welke personele uitdagingen we als school staan. Tot de voorjaarsvakantie zijn er 
nog 3 weken te gaan. Wij hopen écht dat we daarna, vanaf half maart, in een wat rustiger vaarwater 
gaan komen. 
 

 

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 
De rapportgesprekken vinden plaats vanaf maandag 14 februari. Ouders en kind kunnen vanaf 
maandag 7 februari a.s. inschrijven via schoudercom. De gesprekken worden online gehouden. 
De rapporten worden eind volgende week mee naar huis gegeven. 
 
Personele situatie 
We zitten als school in zwaar weer. Niet enkel vanwege corona, maar in sommige gevallen 
indirect ook weer wél: Juf Marrit is nu met zwangerschapsverlof. Eigenlijk zou dit pas ingaan per 
5 maart, maar aangezien we nu in coronatijd leven is er de regeling dat Marrit eerder met verlof 
gaat (niet voor een groep staan, in ieder geval). Om die reden is Marrit al vanaf 24 januari niet 
beschikbaar als leerkracht-in-een-klaslokaal. Meester Sid, die ook nog gymles verzorgt, is nu voor 
4 dagen de leerkracht(-in-opleiding). We zijn nog op zoek naar een vervangend gymdocent…  
Dit is iets waar niemand wat aan kan doen. Maar we moeten er wel mee dealen.  
 
We hebben ook te kampen met –langdurig- zieke leerkrachten. Vanaf begin januari Juf Manon, 
IB-er onderbouw en 1 dag per week in de Dolfijnen. In groep 7 juf Saskia van der Voet (vanaf 
september) en in groep 8 juf Saskia Merbis (vanaf eind januari). Beide juffen Saskia’s hebben een 
fulltime-aanstelling op school. Om in deze tijden een leerkracht te vinden die fulltime een groep 
kan/wil begeleiden is erg lastig. Gelukkig niet geheel onmogelijk want wij hebben toch  –na 6 
maanden- iemand gevonden, zoals we laatst ook hebben medegedeeld: Juf Annet Hendriksen, 
een fulltime leerkracht, die na de voorjaarsvakantie+kindvrije week groep 7 onder haar hoede 
gaat nemen. Heel erg fijn. Ze komt overigens vanmiddag kennis maken met de kinderen van 
groep 7. 
 
Juf Annet komt dus. Maar juf Tanja (parttime) is inmiddels vertrokken. Zo ook juf Lobke (ook pt), die 
per 1 april naar een andere school gaat. Gelukkig zijn juf Kristel en juf Ans bereid gevonden om 
resp. Tanja en Lobke tot de zomer deels te vervangen in groep 5 en 6. 
Er is veel beweging in onderwijsland. Er is werk in overvloed. Het ontbreekt alleen aan voldoende 
onderwijsgevend personeel. 
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Nóg meer ontwikkelingen. Juf Bernadette is tijdelijk (tot eind febr) terug op school. Daar zijn we 
ook enorm blij mee. Zij vervangt juf Saskia uit groep 8 voor 3 dagen per week. 
Dan blijven er nog 2 dagen voor groep 8 over.  
 
-Voor één dag hebben we een juf uit een andere groep ‘gehaald’ (juf Kristel / gr 5 Zebra’s) , 
zodat juf Amanda, samen met juf Marjolein (onderwijsassistente) en een LIO-stagiaire van de 
PABO de beide groepen 5 gaan begeleiden op de dinsdagen.  
-De dag die over blijft is dan de maandag voor groep 8 Orka’s. Dat is dan de thuiswerkdag 
vooralsnog. 
 
Zo hebben diverse groepen een thuiswerkdag tot de voorjaarsvakantie. Zeker niet ideaal, maar 
er zijn vooralsnog geen andere oplossingen. Helaas. 
 
Op dit moment hebben wij maar liefst 4 oud-collega’s parttime aangesteld, die al met pensioen 
waren, maar die ons graag uit de brand wilden helpen: 
Juf Bernadette / juf Ans / meester Cees / juf Jeannette. 
 
Iedere dag zijn we bezig om de dag erna zo goed mogelijk alle groepen te bemensen met 
personeel. We zijn niet de enige school die problemen heeft, maar we zijn op dit moment wél de 
school waar de situatie ernstig en nijpend is.  
 
We hopen op beterschap. Begrip van u als ouders krijgen we volop, dank daarvoor. Maar er zijn 
ook thuis-problemen, als bijvoorbeeld 3 kinderen uit één gezin drie (verschillende/of dezelfde) 
thuiswerkdagen hebben. Daar hebben wij als school dan weer alle begrip voor. En niet a ltijd een 
oplossing, jammer genoeg. 
 
Het is een zeer complexe situatie waarin we met z’n allen zitten. Hopelijk komen we er samen uit 
en gaat het de komende tijd alleen maar beter worden. We doen er als school alles aan.  
Daar kunt u op vertrouwen. 
 
 
 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Geert-Jan Wijgergangs  

Directeur OBS De Arcade 


