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Beste ouders, verzorgers,
We willen u alvast op de hoogte brengen van het feit dat wanneer er gestaakt wordt op woensdag 14
maart, De Zevensprong dicht is.
We staken nogmaals voor een lagere werkdruk en een eerlijkere beloning. Wanneer deze eisen
ingewilligd worden en er een investering in het basisonderwijs volgt, is de kans aanwezig dat een nog
groter leerkrachtentekort kan worden voorkomen.
Het is niet de bedoeling om het ouders moeilijk te maken, we hopen zelfs op uw steun! Helaas is dit
het enige middel dat we hebben om te voorkomen dat onze leerlingen en uw kinderen straks 1 of 2
dagen per maand thuis zitten. Of in een plofklas van meer dan 35 leerlingen...
De afgelopen tijd hebben ook de leerkrachten en leerlingen van De Zevensprong met het
leerkrachtentekort te maken gehad. Een paar voorbeelden:
- Een aantal dagen of dagdelen zijn er leerlingen verdeeld over andere groepen. Dat betekent dat een
groep er zomaar 5 of 6 leerlingen bij krijgt. De leerkracht van de groep waar de kinderen over
verdeeld worden, helpt zo goed als mogelijk maar kan daardoor ook minder aandacht besteden aan
de leerlingen in de eigen klas. De lessen die horen te worden gegeven aan de groep waarvan de
leerkracht er niet is, worden niet of onvolledig uitgevoerd zoals de bedoeling is.
- Parttime leerkrachten zijn teruggekomen om te werken. Heel fijn dat dit gebeurt en dat collega's
hiertoe bereid zijn, maar vergeet niet dat mensen niet voor niets de keuze maken om parttime te
werken. Dit is geen structurele oplossing natuurlijk.
- Onze onderwijsassistente heeft twee dagen voor de groep gestaan. Heel fijn dat ze dit doet en ze
wordt hierbij ondersteund door collega's. Een onderwijsassistent is echter geen leerkracht.
Daarnaast ligt ook haar eigen werk stil waardoor leerlingen die anders extra aandacht krijgen die niet
krijgen.
De Zevensprong is helaas niet de enige school die te maken heeft met deze problemen. Mocht u het
interessant vinden neem eens een kijkje op www.lerarentekortisnu.nl. De afgelopen weken is daar
gemeld op hoeveel scholen er "oplossingen" moeten worden gevonden voor het
lerarentekort. Slechts 32% van alle basisscholen is daar geregistreerd, maar toch krijgen gemiddeld
4.000 kinderen per dag (!) niet het onderwijs waar zij recht op hebben.
U snapt dat dit een probleem is dat niet op de korte termijn gaat verdwijnen. Sterker nog, als er niks
gebeurt wordt dit probleem groter en groeit uit tot een leerkrachtentekort van boven de 20.000! Dat
mogen en kunnen we niet laten gebeuren! Vandaar dat De Zevensprong meedoet met de staking.
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De ontwikkelingen tot dusver zijn als volgt:
Er is een ‘werkdrukakkoord’ bereikt voor het Primair
Onderwijs dat bestaat uit twee stappen;
1.
per volgend schooljaar heeft de overheid 237
miljoen extra om de werkdruk te verlagen,
2.
dit loopt in het schooljaar 2021-2022 op tot
430 miljoen.
Hoeveel dit voor onze school betekent weten wij
nog niet. Voor een school met ca. 225 leerlingen
betekent dit dat er per jaar €35.000 extra te
besteden is.
Met dit geld zijn niet alle problemen in het
onderwijs opgelost; het lerarentekort, passend
onderwijs en krimp vragen net zoveel aandacht.
Verbeterde arbeidsvoorwaarden zijn daarvoor van
essentieel belang en dus is de strijd nog niet
gestreden.
Tijdens de staking kunnen de stakers verschillende
congressen bezoeken of zich aansluiten bij een
manifestatie.
Het is mogelijk dat in de nabije toekomst ook
leerlingen van De Zevensprong naar huis gestuurd
worden vanwege het tekort. Het is ons tot nu toe
gelukt (met veel kunst en vliegwerk, zie boven) dit
niet te hoeven doen.
Hoe gaat dit dan in zijn werk? In onze schoolgids
staat dat we de leerlingen 1 dag kunnen verdelen
maar daarna niet meer. We kiezen ervoor dat we
daarna in eerste instantie een groep 1/2 naar huis
sturen. De meeste leerlingen in groep 1/2 zijn nog
niet leerplichtig (4-jarigen en deels de 5-jarigen)
vandaar dat hier de eerste keuze ligt. De leerkracht van groep 1/2 neemt dan de groep over waar de
leerkracht afwezig is. Wanneer de leerkracht van groep 1/2 afwezig is, gaat die groep naar huis.
Doet deze situatie zich daarna nog eens voor, dan sturen we de groep naar huis waar op dat moment
geen invaller is. Het kan niet altijd groep 1/2 zijn waar de klappen vallen. Uiteraard spannen wij ons
tot het uiterste in om invallers te vinden voordat we leerlingen naar huis sturen. We streven ernaar
de ouders er zo vroeg mogelijk van op de hoogte te stellen dat de kinderen thuis moeten blijven. We
sturen dan een bericht via Parro. Het kan echter voorkomen dat het pas in de ochtend bekend is dat
een groep geen leerkracht heeft voor die dag. Dan horen ouders dat de dag zelf.
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We hopen dat de griepgolf ons verder met rust laat en wij gewoon les kunnen geven aan onze eigen
groep. Dat is tenslotte waarvoor de school bedoeld is: zorgen voor goed onderwijs aan alle
leerlingen, want dat is waar zij recht op hebben!
We hopen dat u onze acties blijft steunen.
Ouders van leerlingen die naar de BSO gaan krijgen later bericht hoe we de opvang regelen vanuit de
BSO. Dit geldt alleen voor de ouders met een woensdag abonnement.
Met vriendelijk groet,
De personeelsgeleding van de MR,
met ondersteuning van de oudergeleding in samenwerking met
Daniëlle Rodenhuis

