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Beste ouders, 

 

Verdeling leerkrachten over de groepen 

Op dit moment zijn we druk bezig met de verdeling van de leerkrachten over de groepen voor het 

schooljaar 2022-2023. Echter, het plaatje is nog niet geheel rond. Zo zijn onder andere nog niet alle 

leerkrachten, die nu nog met ziekteverlof zijn, na de zomervakantie volledig terug.  Op korte termijn 

verwachten wij het formatieplaatje in grote lijnen rond te hebben en zullen u dan informeren.  

 

Extra Ondersteuning op school 

Aangezien we als school in (extra) zwaar weer zaten -en deels ook nog zitten- wat betreft personeel 

is er op diverse fronten ondersteuning van buiten ingezet: Zo is het ManagementTeam van de 

school, bestaande uit 3 personen (beide Intern Begeleiders en de directeur) al maanden niet 

operationeel als MT. Dit vanwege het uitvallen wegens ziekte van de beide IB-ers. Zowel Manon als 

Natasja zijn gelukkig beiden weer aan het re-integreren. Daarnaast heeft de school een aantal 

leerkrachten die met langdurig ziekteverlof zijn en zijn enkele leerkrachten in de loop van dit 

schooljaar elders gaan werken. Daarvoor in de plaats kwamen weer andere leerkrachten onze team 

versterken. Al met al kwamen en komen we dit schooljaar toch mens-kracht te kort binnen school 

en merkten we dat we op sommige momenten niet anders meer deden dan ‘de bordjes proberen 

hoog te houden’. En dat hou je als school even vol, maar op den duur niet meer. 

Om die redenen hebben we onlangs, doordat ook het bestuur van ProoLeiden door ons is 

ingeschakeld, extra hulp en ondersteuning van buiten gekregen door Richard Joosse, 

interimmanager, die ondersteunend is aan de directie tot de zomer.  

We laten ons als team en directie adviseren over de verdere (her-)inrichting van het management 

en de organisatiestructuur binnen de school door Corrie Vinckers, interimmanagement en 

organisatieadvies. Dit loopt ook na de zomer nog een aantal maanden verder door. 

 

Huisvesting 

Zoals u uit onze eerdere berichtgevingen wellicht nog weet is OBS DE Arcade een school die aan het 

krimpen is qua leerlingenaantallen. Dat is ook al bij aanvang van de school ingecalculeerd door de 

gemeente Leiden, door 3 schoolwoningen in te zetten, die op den duur weer vrij zouden komen als 

woningen voor Leidse burgers. Het komend jaar maken we nog gebruik van de schoolwoningen, het 

schooljaar erop niet meer. Dan zitten we als school in z’n geheel in het hoofdgebouw, met 9 

groepen. Op dit moment telt de school nog 11 groepen, waarvan 3 in de schoolwoningen, het 

komende schooljaar 10 en daarvan zitten ook nog 3 groepen in de schoolwoningen. 

 

http://www.obsdearcade.nl/


Zoals u kunt lezen en wellicht ook heeft ervaren gebeurt er veel op school. Zowel interne als 

externe ontwikkelingen maken dat wij als school volop in beweging zijn. Dat is spannend en 

uitdagend, maar biedt ook kansen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Tevredenheidsenquete 
Binnen alle PROO-scholen zal begin deze maand een tevredenheidsenquête uitgezet worden onder 
ouders, personeel en leerlingen van de groepen 6-7-8. Dit zal voortaan om de 2 schooljaren 
plaatsvinden. De kinderen kunnen de enquête vanaf woensdag a.s. op school invullen en u krijgt als 
ouder morgen al de inlog toegestuurd.  
We hopen dat alle ouders mee willen en kunnen doen aan deze enquête. 
Bijvoorbaat onze dank! 
 
Vanaf vrijdagmiddag 15 uur: Een fijn lang Pinksterweekend gewenst! 
De school begint weer op woensdag 8 juni (maandag én dinsdag zijn de kinderen vrij). 
 
Hartelijke groet, 
Team OBS De Arcade 
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