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Beste ouders

I

verzorgers,

Uw kind krijgt onderwijs op een van de Optimusscholen.
Optimus staat voor goed onderwijs. Ons onderwijs wordt elke dag opnieuw weer
gemaakt door goede leraren en ondersteuners samen met uw kinderen.
U krijgt volop in het nieuws mee dat Nederland kampt met een groeiend lerarentekort.
Met deze brief informeren wij u over de gevolgen van dit tekort, over de situatie wanneer
bij afwezigheid van een leraar geen vervanger meer beschikbaar is.

Optimus zet zich maximaal in om voldoende vervangers beschikbaar te hebben voor de
scholen.
Wij beschikken over een flexteam van zo'n 180 collega's die voor vervanging zorgen.
Optimus deelt dit flexteam met 8 andere schoolbesturen in de regio.
Optimus zoekt continu naar nieuwe collega's en neemt samen met partners initiatieven
om het lerarentekort terug te dringen. Denk daarbij aan het werven van zij-instromers,
beroepsvoorlichting in het voortgezet onderwijs, studenten (mede) opleiden tot leraar,
terugvragen van collega's die met pensioen zijn en inzet van onderwijsassistenten en
leraren in opleiding.
De scholen van Optimus doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang
te faten vinden. De school zorgt voor opvang van de groep tijdens de eerste dag van
afwezigheid van een leraar als er onverhoopt geen invaller beschikbaar is. Het kan op die
eerste dag voorkomen dat de groep verdeeld wordt over enkele andere groepen van de
school. Door het ontstane lerarentekort kunnen we echter niet altijd meer garanderen
dat het onderwijs aan al onze leerlingen iedere dag altijd doorgang kan vinden.
Hierbij spelen naast het lerarentekort ook afwegingen op het vlak van onderwijskwaliteit
en ontoelaatbare overbelasting van onderwijspersoneel een belangrijke rol.

Het kan in het uiterste geval voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Het kan ook
voorkomen dat een andere groep dan die van de afiruezige leraar thuis moet blijven. Dat
kan bijvoorbeeld het geval zijn als de groep van de zieke leraar in verhouding vaker thuis
is geweest.
We begrijpen heel goed dat het tekort aan vervangers ook voor u een onwenselijke
situatie kan opleveren.
U mag van ons verwachten dat de school van uw kind en het College van Bestuur alles in
het werk zullen stellen om dat te voorkomen.

Wij vertrouwen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Harrie van de Ven en Michel van den Berg,
College van Bestuur.

