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Beste ouders, 

 

Vervolg Personele situatie 
We zitten als school in zwaar weer, schreven we 2 weken geleden. 
Vier -door langdurige ziekte- afwezige leerkrachten, één leerkracht die inmiddels al met 
vervroegd zwangerschapsverlof is en daarnaast ook 2 leerkrachten die ons inmiddels al hebben 
of binnenkort gaan verlaten. Is er dan wat aan de hand op de Arcade? Nee.  
Ja, we missen al maanden (jaren) het écht samen kunnen zijn als team. Daar heeft ieder team 
last van… gelukkig gaat dat nu veranderen met de nieuwe versoepelingen. 
Er is wél wat aan de hand in onderwijsland. Er is werk in overvloed, banen te over. De collega’s 
die weggaan hebben aangegeven, dat er nieuwe uitdagingen elders liggen die ze (nu eindelijk) 
aan durven gaan. En dat is pech voor ons. Gelukkig maken wij omgekeerd hetzelfde mee. ‘n 
Nieuwe ervaren juf vanaf maart in groep 7, die óók een nieuwe uitdaging aan wil gaan.  
Bij ons op De Arcade.  
 
Daarnaast was er dus ook nog corona.  
Vorige week om die reden vier leerkrachten extra afwezig. In totaal op 7 februari dus 8 zieke / 9 
afwezige leerkrachten. En toch maar één groep een viertal dagen thuis moeten houden in die 
week.  
Dat was groep 3. Begin deze week dachten we: Misschien hebben we het nu dan écht achter de 
rug. Helaas…gisteren toch nog één leerkracht die (opnieuw) corona heeft gekregen, waardoor 
groep 6 Panda’s tot en met morgen thuisonderwijs volgt.  
 
Afgelopen dinsdagavond is het ook uitgebreid besproken tussen de MR van onze school 
(ouders+leerkrachten) en de directie. We hebben het gehad over hoe hard er iedere dag weer 
door al ons personeel gewerkt wordt om alles zo goed als het kan voor elkaar te krijgen.  En dat 
de sfeer, ondanks de diverse tegenslagen, goed is. Dat er ook tijdens al dat harde werken 
regelmatig flink gelachen wordt in ons team. Dat er steeds meer mogelijk wordt, dat maakt 
iedereen een stuk vrolijker. Zeker ook na de zware periode, begin dit kalenderjaar, waar we het 
als team moeilijk mee hebben gehad.  
 
Nu is het bijna voorjaar. 
We zijn blij, dat diverse collega’s, die dat ook kunnen, iedere week een dag of meer extra komen 
werken.  
En dat bijvoorbeeld juf Bernadette, die in groep 8 invalt voor juf Saskia, aan heeft gegeven dat ze 
in eerste instantie had toegezegd tot de voorjaarsvakantie te willen blijven, maar nu dit aanbod 
heeft verlengd tot de mei-vakantie (“en dan is het écht klaar”)!  
Waar wij uiteraard ‘ja’ tegen hebben gezegd. En we hopen natuurlijk, dat juf Saskia tegen die tijd 
ook weer helemaal is hersteld. 
 

http://www.obsdearcade.nl/


Hetzelfde geldt voor juf Ans. Zij zal tot de zomer juf Lobke gaan vervangen in groep 6, zodat de 
voortgang in die groep door kan blijven lopen. En zelfs als ze ziek is (zoals deze week) blijft ze de 
kinderen les geven. Online, dat dan weer wel. Maar chapeau.  
Met pensioen en dan tóch dit gewoon doen.  
Voor de kinderen.  
“Je bent nooit te oud om te leren.”  
Dat brengt juf Ans aardig in de praktijk. 
 
Juf Jeannette, eveneens een leerkracht-met-pensioen, helpt ons op school tot eind maart bij 
ondersteunende taken in het kader van de leerlingenzorg en coaching van leerkrachten. 
 
Meester Cees, de meest-ervaren oud-leerkracht, nu voor 3 weken in Kenia, heeft onze 
maandenlang 2 dagen per week geholpen. Hij zal binnenkort weer terugkeren om ook in andere 
groepen te helpen. 
 
Na de voorjaarsvakantie + kindvrije week hopen we vanaf maandag 14 maart alweer een grote 
stap te kunnen zetten richting ‘normaal’. 
Dan geldt de thuiswerkdag nog maar voor een paar groepen en niet meer voor de helft van de 
school.  
We zijn er nog mee bezig.  
Halverwege aankomende week gaan we u verder informeren. 
 
 
 
Hartelijke groet, 

 

Geert-Jan Wijgergangs  

Directeur OBS De Arcade 


